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 م منصر ہے ص ص

 ٍدْعْسلًا صان نب نها دبكة مدلل هيل
۱۳۷۹ _ %۷ 

 ر ےک ہا ےہ -
 مدق ہیلع ولع هيومن بت

 ةم لاس ةه ةسّررملا جس ةلْصن

 سلاسل درک ںیھپِرر یر زج
 واماملار ابك لج هده ويضع ابا عزنا انضم اسلوب ةا لا ةد

 ہے عا

 یر زور رک رگ



 را

 «فلؤملا ءانبأ لبق نم ةدمتعملا ةعبطلا يه هذه
 ةخسنلا هذه دامتعا هتعابط ةداعإ ىف بعغري نم ىلعو

 ھ27۰ ۰۷ :مامدلا



 مم یم 5 مم

 لوألا ةعبطلا
 مآ. ل صف ك١

 ةْياَشلاةعبطلا
 مھک..۹ - م۴

 خيشلا ةليضف تابيوصتو تاقيلعتب ةعبطلا هذه تزاتما

 هللا هظفح ءلیقعلا زيزعلادبع نب هللادبع : ةمالعلا

 ها ہم مم وي
 د و م ےس
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 ةمدقملا

 ملا ٍنمْحَيلآ هلآ حسب
 نيعتسن هبو

 «هيلإ بوتنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو «هدمحن «هلل دمحلا

 الف هللا دهي ْنَم ءانلامعأ تائيسو ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو
 للا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف للضُي نَمِو «هل ّلضُم

 لہرا لاو دیلع هللا اض لرز و ةع ات نأ دير

 ۱ ۱ :دعب امأ

 ةرصتخملا ةلهسلا ةعفانلا بتکلا ىلإ نيملسملا ةجاخ ناف

 الو «تالوطملا ةءارق ىلع ةوق مهنم ريثكب دعت مل ذإ ءةّسام

 باتك نع ثحبلا ةركف تأّشَن انه نمو «ليصحتلا ىلع طاشن

 «ليلدلاب ةيانع هيف ءذخأملا بيرق .«ةرابعلا حضاو ءرصتخم ٠

 يف عابلا لوطب ِفورعم ملاع ديب بوتكم «ليوطتلا نع دعُبو
 عابتاب روهشم «ةلملا مولع يف عالطالا ةعسو «ةعيرشلا هقف

 باتكلا اذه يف يتيغب تدجوف ءدقتعملا ةمالسو ء«ليلدلا

 خيشلا ةليضفل ء(نیدلا يف هقفلا حيضوتو نيكلاسلا جهنم)

 هنآك (مھ۱۳۷۱ت) «يدعسلا رصان نب نمحرلادبع ةمالعلا



 نيكلاسلا جهنم
 [ لة

 ىلع ًارصتقم «هباب يف ًاديفم ًاباتك هتدجو ثيح «ةعساو ةمحر
 7 فا فر اقل لذا ا یک عم الا و
 ىدتبملا هب عفتني «سردلاو مهفلا يف 0 ھ٣
 نكميو «بالطلا هيقفت يف ملاعلا هنم ديفتسيو 82 انا

 هعضو نكمي امك «ةيمالسإلا دهاعملا يف ًايسارد ًاررقم هلعج
 ئديأ ىلع دالبلا فارطأ يف ل يتلا تتارودلا یف ًاررقم

 اذلو «هقفلا بتك يف ريظنلا ليلق باتكلاف ّلك ىلعو .ةاعّدلا
 هب عافتنالا معيل ؛ عضاوتملا لمعلا اذه يف هتمدخب تمق دقف

 .هلئاسم نم دارملا حضتيو «هيلع عالطالا لهسيو

 : يلي اميف هتلمع ام ةصالخ تناكو

 ؛باتکلا نم نيتيطخ نيتخسن ىلع - هللا دمحب - تلصح -

 نبا نمحرلادبع :روتكدلا خيشلا ةليضف يخأ امهب ينفحتأ

 يف يلمع ىلع علطا نيح - هاعرو هللا هقفو  قحيوللا العم

 يتلا ةخسنلا ىلع رمألا لوأ ترصتقا دق تنكو «باتكلا
 يّشحف شاك هللا راجلا هللادبع خيشلا ةليضف اهرشن

 لضفت مث ءةیطخلا لوصألا ىلإ عوجرلا ىلع ًاروكشم
 طبس یتا داع و e : ميركلا خالاب لاصتالاب

 ریوصتب اروجام ماق يذلا  اريخ ہللا هازج  خيشلا

 ةفحتلا هذهب يتحرف تناكف .خيشلل امهلاصيإو نيتخسنلا
 لك امهازجو امهيف هللا كرابف ءامیظع اهب يعافتناو «ةريبك



 ةمدقملا

 : نیتخسنلا فصو كيلإو «ريخ

 حضاو اهطخو «خيشلا طخب يهف :ىلوألا ةخسنلا امأ

 لك يف ءةحول (۲۲) يف عقتو «تاحيحصت اهيلعو ءًادج

 نم ةطقاس ةثلاثلا ةحوللا نأ ديب ءًارطس (۳۸) ةحول

 ةلأسملا نم  ةعبطلا هذه يف  أدبت يهو «ميقرتلاو ريوصتلا

 خیشلا اهلقن دق ةخسنلا هذهو )٥۷(. ةلأسملا ىتحو ("5)

 رم امل كلذلو «ةرم لوأ هبتك يذلا باتكلا لصأ نم

 :ةقدصلا ةضيرف ىف ركب ىبأ ثيدحك :ةليوطلا ثيداحألاب

 ىلع ناشار ا0 ل ةفص يف رباج ثيدحو
 دقو «ةعبطلا هذه يف تاقيلعتلا نم ظحالتس امك «لصألا

 ۱ OC تیا تس

 اهطخو «خيشلا ذيمالت دحأ طخب يهف :ةيناثلا ةخسنلا امأو

 نقلا عقتو «تاحيحصت اهيلعو ؛حضاو يرصع

 هذهل تزمر دقو .ًارطس )١5( ةحفص لك ىف «تاحفص

ETE 

 هردصأ يذلا عوبطملاو نيتخسنلا نيتاه نيب تلباق دقو

 تلقت يذلا يطخلا لصألا ٌلعلو «هللا علا 000 خيشلا

 ةرثكل اد و ناك هللا دبع خیشلا وطن (ب) ةخسنلا هنم

 (أ) ةخسنلا ىف ام فالتخالا دنع ُتَيْنأو ءامهنيب قافتالا

 یف ناتھ عمون زاكي «خيشلا طخب يتلا

 كامل



 نيكلاسلا جهنم [ئ

 يف اهيلإ ري ريشأو «كلذ تل | ينإن ةديفم + يي

 . نع نبض وتلا 2أ ماا یف ا ةالصلا ركذك

 . كلذ وحنو « بحاص

 نيب باتكلا اپس یف هتلعجو ةینآرقلا تايآلا تجتكحخ

 ثيداحألا تجكخ امك «يشاوحلا لقثأ لعل نیتفوکعم

 ءامهيف ناك نإ نيحيحصلا ىلع ثيداحألا جيرخت يف ارصتقم
 اذإو «ةمئألا نم هجرخ نم مهأ تركذ امهريغ يف ناك نإو
 هدنؤأ دقو ةتركذ مهدحأ نم ثيدحلا ىلع ًامالك تدجو

 نم ةارتملا تك ةتاتملک نس یشیماَغلا تيوتا

 «ىرخألا هبتك نم ةيهقفلا يدعسلا خيشلا تاحيجرت تلقن
 ةدايز تاحيجرتلا كلت تناك ءاوس ءٔیراقلل امهم هتيأر امم
 Es ميقا E اذه اف ىلع

 بتك مهأو «باتكلا اذه يف خيشلا هراتخا يذلا لوقلل

 : هتارايتخاو هئارآ لقن يف اهيلع تدمتعا يتلا خيشلا

 تاكاردتسا وهو «ةيهقفلا لئاسملا يف ةيلجلا تاراتخملا
 ضوّرلا) باتك يف ةحوجرملا لئاسملا ىلع خيشلا نم
 .ةبلطلا نيب ًالوادت يلبنحلا بهذملا بتك رثكأ ء(عبْرُملا



 ةسمدقملا
 ع|فىل

 تالماعملاو تادابعلا ماكحأ يف بابلألاو رئاصبلا رون /ب

 عبطي ملو ء(٣۱۳۷) ماع خيشلا هفّلأ «بادآلاو قوقحلاو

 . تبسلا نامثع نب دلاخ /روتكدلا قيقحتب )١570( ماع الإ

 قرطلا برقأب هقفلا لينل بابلألاو رئاصبلا يلوأ داشرإ /ج
 . باوجلاو لاؤسلا ىلع بترم قيرطب «بابسألا رسيأو

 ةعيدبلا ميساقتلاو قورفلاو ءةعماجلا لوصألاو دعاوقلا / د

 . ةعفانلا

 اسی دودج طظ ولا لك تان الا تل ح6

 ءباتکلا حرشتسا نمل قيلعتلاو ةءارقلا ىلع ةناعإو «مهفلل

 تعضو اذإو .هيلع دراوشلاو دئاوفلا نيودت دارأ وأ

 اللد: نبل عيدها نأ: تح ادع ناف امسال

 ةمجن همامأ تعضو اذإ امأ «مدقتم مكح وأ ةقباس ٍةلأسمل
 فلؤملا ةداع ىلع ةمدقتم ةلأسمل ليلد ثيدحلا نأ ىنعيف

 . لصفلا رخآ يف ًانايحأ ةلدألا عمج يف

 نايبلل ًادصق «هل ناونع عضو فلؤملا لفغأ امل تنونع - 1

 كلت تلعجو «بابسألا رسيأب باتكلا نيماضم نع
 .[] نينكرم نيب نيوانعلا

 .ةطيسب الو ةرصتخم ال ؛ةطيسو ةمجرت فلؤملل تمجرت -۷

 نإو «هدحو هللا نمف تينضأ نإف .ىدهج تلذب دقو



 نيكلاسلا جهنم
 لک
 لع بوتي نأ لأسأ هللاو «ناطيشلاو يسفن نمف تأطخأ

 ينغلبُي نأ ابيع وأ ًاصقن هيف ىأر نمم يئاجرو .ينع زواجتيو
 . ءاعدلا صلاخو ركشلا ليزج ىنم هلو .هيلإ ىندشريو 4ب

 نم ىننكم يذلا ريدقلا یلعلا هلل ركشلاب هجوتأ :ًاماتخو
 ًارهاظو ًارخآو ًالوأ دمحلا هل ءهيلع ينناعأو «لمعلا اذهب مايقلا
 .ًانطابو

 اذه جارخإ ىلع ًانوع يل مدق نم لکل ركشلاب ينثأ مث
 نب فسوي نب ىسوم خألا :مهنم ركذلاب ٌنصخأو «باتكلا
 : خألاو «نيتطوطخملا نیب ةلباقملا ىلع ينناعأ ثيح «ىسيع
 « يلع ىقيقشو .يدماغلا ديلو : خألاو «حلاص حالص دمحم

 ناسحتسالا لحم تناك ءةمهم ٍتاظحالم ءادبإب اومركت ثيح
 اذه ةمدخل هللادبع مأ هتلذب يذلا دهجلا ىسنأ ال امك «ةيانعلاو
 .ةبوثملا مهل لزجأو ءريخ لك ينع ًاعيمج هللا مهازجف لمعلا

 ىلو ءًاعفان كدابعلو ءًاصلاخ كهجول يلمع لعجا مهللا
 .ماركإلاو لالجلا اذ اي ءمویق اي يح اي ءارخذو ةبرق

 ىريضخلا زيزعلادبع نب دمحم هللا دبعوبأ

 11۳ /ضايرلا م_ب / بنا لف

E mail: mkh @islamway.net 

E mail: moakha @ hotmail.com 
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 ميلا نل نَسْحَرلَا هلآ ےب

 نب هللادبع نب رصان نب نمحرلادبع للادبعوبأ وه

 :هتأشن

 هرمعو هتدلاو تيفوتو '''(۱۳۰۷ /۱/۱۲) ةزينع يف َدِلُو

 می أشنف «تاوئس 2 هرمعو هدلاو يفوت مث « نيئس عبرأ

 يف راص ّبش اًملف ءاریثک هتبحأو «هدلاو ةجوز هتلفكو «نيوبألا

 ہامکو وو تاقلح ا هب عفد يذلا «دمح :نيكألا هيخأ تيب

 ملعلل ًابحم «نآرقلل ًاظفاح ناك دقف ہدلاو امأ .شيعلا ةنوؤم

 شانلا ىلع ًارقب ناكو «ناسحإلاو لذبلاب 220 ءهلهأو

 دجسملا مامإ نع بونيو رابدأ اتا بتكلا

 ةيناثلا زواجتي ملو 7 ظفحف «ةحلاص ةأشن خيشلا أشن

 وهو «يرمقلا يرجهلا خيراتلاب يه امنإ ةروكذملا خيراوتلا عيمج 203(

 .ماعلا بيقع (ه) زمر عضن مل اذلو «نيملسملا دنع لصألا



 نيكلاسلا جهنم
 |١١ د

 ةّمهِب هليصحتو ملعلا بلط ىلإ فرصنا مث ءهرمع نم ةرشع
 :مهزربأ نمو ءاهيلإ اودفو نمم مهريغو هدلب خويش ىلع ةيلاع

 .(۱۳۳۸ت) رساج نب دمح نب ميهاربإ ١
 .(١٣۱۳ت) ىسيع نب حلاص نب ميهاربإ - ۲

 .(۱٣۱۳ت) يضاقلا نامثع نب حلاص - ۳ ٠
 .(۱۳۳۹ت) يرجيوتلا للادبع نب بعص - ٤
 .(۱۳۲۲ت) يبرحلا يضيوعلا ضياع نب هللادبع 5
 .(۱۳۳۹ت) ینانسلا دمحم نب ىلع ے٦

N.(١٣۱۳ت) یز و وس  
 O ہہ اس ول

 .(۱۳۸۵ت) عنام نب زيزعلادبع نب دمحم - ٩

 .(١٣۱۳ت) لبشلا ميركلادبع نب دمحم ۔۰

 ضترخ اتا یھ هاقاكدل شاپ سا تر
 نع نوتملا نم ًاريثك ظفحي ناكو .هقالخأ ومسو «بلطلا ىلع
 هنأل ؛ًاذه اهذهي ءداهشتسالا هلْعُي مل اهب دهشتسا اذإو .بلق رهظ
 خيش :نيخيشلا ةسردمب ًاريثك خيشلا رثأت دقو ًامئاد اهدهاعتي ناك
 ءاهصخلو ءامهبتك أرقف «ميقلا نبا هذيملتو «ةيميت نبا مالسإلا

 ىلع ہذملتت رثأ ادبو ءاهتءارق ىلع بالطلا ٌثحو ءاهحرشو
 .هطابنتسا ةقيرطو «ةيهقفلا هتارايتخاو همالك يف ًاحضاو امهتافلؤم

 . ليلدلا عابتا ىلع هصرحو دیلقتلا ةقبر نم ہررحتو



 داع فلؤملا ةمجرت

 ۱ :هميلعتو هلامعأ

 هنارقأ راص بابشلا ناعير يف وهو خيشلا غوبن رهظ امل

 نم نيرشعلاو ةثلاثلا غلب اًملو «هنم نوديفتسيو «هيلإ نوعجري

 ماع نمو «بلطلا نع هعاطقنا مدع عم سيردتلل سلج هرمع

 ءايتفلاو سيردتلا يف هدلب يف سانلا عجرم راص (ھ١٣۱۳)

 :هذيمالت نمو «مولعلا ذخأ يف لوعملا هيلع حبصأو

 ١ - ريرغلا زیزعلادبع نب ميهاربإ )ت۱٢٤١(.
 .(١۱۳۹ت) دوماعلا دمحم نب ميهاربإ - ۲

 .(١۱۳۹ت) يضاقلا ميهاربإ نب دمح ۔٣

 ٤ - ماسبلا دمحم نب دمح .

 .يقوزرملا دمحم نب دمح ه6

 :۲۱۳۷۷۷ت) ماسلا مارا ن اا

 .(٦۱۳۸ت) لبشلا دمحم نب نامیلس ۔۷

 يوبنلا دجسملا مامإ يبيغزلا هللادبع نب حلاص 4

 .(۱۳۷۲ ت)

 .:(1511 )22اس ذنب قناعت لاد یا

 تافلؤملا بحاص ءناملسلا دمحم 7 زيزعلادبع ۔ ٠

 .(577١ت) ةروهشملا

 ؛ءاملعلا رابك ةئيه وضع .«ماسبلا نمحرلادبع نب هللادبع ۔١
 . يمالسإلا هقفلا عمجمو



 نيكلاسلا جهنم
] ١ 

  - ۲.(1797ت) يريضخلا زيزعلادبع نب هللادبع

 ٠ ءاضقلا سلجم وضع «ليقعلا زيزعلادبع نب هللادبع

 :ًاقباش ىلعألا

 ٤۔ ىحلاصلا دمح نب ىلع )ت۱٢١٤١(.
 6ت لسانا لماذ نب: يلغ پ68

  71ماسبلا ناميلس نب دمحم .

 ميزخلا حلاص نب دمحم ۔۷ )ت۱۳۹١(.
 وضعو «خيشلا ذيمالت رهشأ «نيميثعلا حلاص نب دمحم ۔۸

 ءاملعلا رابك ةئيه )ت١57١(.

 ت) عوطملا زیزعلادبع نب دمحم -۔۹ ۱۳۸۷(.

 يضاقلا نامثع نب دمحم ۔۰ .

  -۱لمازلا روصنم نب دمحم )ت١5١7(.

 عمو .يحلاب عفنو عتمو «تيملا هللا محر «ريثك مهريغو
 «عماجلا ةمامإك : ةّمج لامعأب موقي ناك ساسألا ةمهملا هذه
 دوقعو ءایاصولاو فاقوألا ريرحتو ءقئاثولا ةباتكو ءايتفلاو
 هاو اشسا نم لكل انيمآ ازاغتس ناكو .ةحكنألا
 ءايندلا ماطح نم ًائيش هلمعي ناك امم ءيش ىلع ذخأي نكي ملو
 ماع ةزينعب ةينطولا ةبتكملا سيسأت يف نيمهاسملا دحأ ناك امك

 )۱۳٥۹(ء ءةبلطلا لوانتم يف نوكتل ؛ةيملعلا عجارملا نيمأتو

 ماع حتتفا امل ةزينعب يملعلا دهعملا ىلع فارشإلاب ماق امك



 ےھت

 خيشلا هكرتف «هفارشإ لباقم يرهش بتار هل نيع دقو ء(۱۳۷۳)

 ًاعروت عنتماف ء(٣٣٦۱۳) ماع ءاضقلا هيلع ضرع امك .ًاباستحا

 ملعلا نع هلغشي يمسر لمعب مازتلالا مدع ىلع ًاصرحو

 .لبقی ملف ًارارم ضرعلا هيلع رّركو «ميلعتلاو
 يف تاسلج عبرأ سلجي ناك دقف «هتقول هميظنت نع امأ

 سردلا ءادأل سلجي مث «سانلاب رجفلا يلصي ناك ثيح ءمویلا

 عافترا یتح هتيب ىلإ كلذ دعب بهذيو «سمشلا علطت یتح

 ىلع ةعونتم ًانونف ةبلطلا سرديل دجسملا ىلإ دوعي مث «ىحضلا

 يلصيف «رهظلا ةالص ىتح رمتسيو ءخیشلا هراتخا بيترت

 رصعلا ةالص دعبو ءرصعلا ةالص ىلإ هتيب ىلإ دوعي مث «سانلاب

 عضب يف مهنيد نم هتفرعم سانلا مهي ام ضعب يف ًاسرد يقلي

 يلصي ىتح ًاسرد هبالط ىلع يقلي برغملا ةالص دعبو «قئاقد
 .موي لک كلذو «ءاشعلا

 يذلا باتكلا يف مهريشتسي هنأ :هبالط عم هيده نم ناكو

 يف سفانتلا ءايحإل مهنيب تارظانملا دقعيو «هتءارق نوديري

 فرعيل هسفن طيلغت دمعتي ًانايحأو «باوجلا مهنم جرختسيل

 ةيفالخلا ةلأسملا روصي دقو ءروضحلا نيب نم مهافلاو هبتنملا

 حجري مث « هلع عفاديو الوق ینبتپ دحاو لك «نيبلاطلا نيب

 بلطي ام ًاريثك ناكو «ليلعتلا وأ ليلدلاب حيحصلا لوقلا خيشلا



 نيكلاسلا جھنم
 ڈ0 د

 يف لفغي نكي ملو «سردلا نم هومهف ام ةداعإ ذيمالتلا نم
 امم «قباسلا سردلا یف هوذخأ اميف ةبلطلا ةشقانم سردلا ةيادب

 ٠ ةعجارملاو ناكذتسالا ىلإ مهعفدي

 بلط ىلع ًاعيجشت مهل تآفاكملا صصخي انك ناكو
 . شیعلا ىلع مهل ةناعإو «ملعلا

 :ةيقلخلاو ةيقلخلا هتافص

 ءنوللا َضيبأ ءمسجلا ْئلتمم «ةماقلا ريصق خيشلا ناك

 دق َءاضیب «ةيحللا تك هقلط ءهجولا رودم «ةرمحلاب ًابرشم
 ةياغ يف رون هيلع «نسح ههجوو «ريغص وهو هسأر عم تضيبا
 .نوللا ءافصو «نسحلا

 ىلع اهيف ىفوأ «قالخألا مراكم يف ةيآ ناكف هقالخأ امأ
 داكي ال ؛ةيجس لك يف - هللا لضفب  ىلوطلا ديلا هلو «ةياغلا
 : مجلا عضاوتلا نم هيتوأ ام عم «ناديملا اذه يف رابغ هل قشی

 ايلا يف ةه لو: «ديتعبلاو هييرتلاو ريكلام
 ءاهابأف بصانملا هيلع تضرُع «هيلإ اهلابقإ عم اهنع ضارعإلاو
 :ًافيفع .جحلا ريثك ها ناكو ءاهافنف ايندلا هيلع تلبقأو
 ںیبکلاو ريغصلا ىلع ملسي دی تاذ ةلق عم سفنلا زيزع

 هفقوتست «زئانجلا عّيشيو «ىضرملا دوعيو «ةوعدلا بيجي
 مھلئاسم بیجیو مھجئاوح يضقيف ريغصلا لفطلاو زوجعلا



=۷ 

 يلق ةردق' يتوأ ؛ەل حلصيو هحلصُي امب ناسنإ لك ملکی ناكو

 نم قرأ قالخأ هل :ماسبلا هللادبع خيشلا هذيملت لاق

 الو «ةوفهلا ىلع بتاعي ال ؛لیبسلسلا نم بذعأو «ميسنلا

 لباقي «بيرقلاو ديعبلا ىلإ ببحتيو ددوتي «ةوفجلاب ذخاؤي
 سلا یش ناو - هةقالطلاب یس افلا
 تمر درناو ال: تيدحتلا تارطآ :بذاسيو: یتساققاپ
 هلامب دعاسيو «هعسوو هتقاط لذبيو ءریغصلاو ريقفلا ىلع

 بلقو «قداص ناسلب «هحصنو هتروشمو هيأرو هملعو ههاجو

 | .موتکم رسو «صلاخ

 نی فان اکا E سام دتا ابق"
 هلأ قلع نكت الو تک ھار كلك ا ف ا
 اج

 نانا ةعرسوب ہقاحلا و ھو
 روضحو «ةحيرقلا ءافصو .ذخأملا ةلوهسو طابنتسالا ةقدو

 ًاعقو هتارواحمو هثيداحأل لعج امم .ءتوصلا نسحو «ةهيدبلا

 هبتك أرق ْنَمو «هب ةقثلاو هتبحم ىلع مهلمح «قلخلا بولق يف
 .ملعلا لوحف نم الخف اهءارو نأ فرع



 نيكلاسلا جهنم
۸ 

 ملعلا رشنو .قلخلا عفن ىلع هصرح ةدش نم ناکو

 يف مهترايز نع عطقني ال سانلاب عامتجالا رثكي سانلا ةوعدو

 نم طقس ال ةباعد عم ‹ مهتابسانم يف مهتكراشمو ‹ مهتويب

 بحلا 7 نم هيلع ناك ام عم ؛هراقوب لخت الو «هتمرح

 .دكلاو بسكلا نم .هنع مهلغشي ام عطقو «هل مهغيرفت

 راشأف نيحلاصلا لأ هءاج « بحر ردصب اهلبقتيو «دجلا خام

 لالخ هحرتقا ام متي نأ هدعوو «حصانلا ركشو «خيشلا
 دجاسم ىلإ زاهجلا اذه لخدأ نم لوأ خيشلا ناكف عوبسألا

 :ہكلب
 الثمأ لوقلاب ناک ًالوق لاق اذإ ًافصنم ناك نم لضفلاب هل وقي

 امع هلأسف «هتوم دعب هآر ہذیمالت دحأ نأ تہ دقو

eاا :ذيملتلا لاق  



 فلؤملا ةمجرت
 = انكل

 :هتافلؤم

 .ةصاخلاو ةماعلل مولعلا بيرقتو «فيلأتلاب خيشلا ينع

 يف ًافلكتم نكي ملف «فينصتلا هل للذو «ةباتكلا هل تنيلأ دقو

 ةلوهس نم بَّجَعَت هبتك علاط ْنَمو «هفيلآت يف الو ءهلك هيده
 ءاهلوح موحي يتلا يناعملا ةماخفو «هذخأم برقو «هترابع
 ملعلا لوضف نم ءيش يف هسفن لغشي ملو ءاهريرقت ديريو

 كلملا ىلإ ريسلاو «مالسإلا مهف يف هيلإ جاتحي ال امم ءهلغزو
 يف ريبك نيب ام «ًاباتك نيعبرألا ىلع هتافلؤم تميت دقو مالعلا

 :اهمهأ نمو .تاقرو يف ريغصو «تادلجم

 بتك رهشأ «نانملا مالك ریسفت يف نٰمحرلا ميركلا ريسيت - ١

 (۸) يف عقیو «نيعبرألا هغولب لبق هبتك دقو خیشلا

 وک دل یت ءدحاو دلجم يف ًارخؤم عبطو «تادلجم

 . قحيوللا نمحرلادبع
 .نآرقلا ريسفتل ناسحلا دعاوقلا _ ۲

 هذهو .نآرقلا ريسفت ةصالخ ىف نانملا فيطللا ريسيت ۔٣

 00 .ريسفتلا يف ةثالثلا
 عماوج حرش يف رايخألا نويع ةرقو «راربألا بولق ةجهب - ٤

 . ثیدحلا ىف وهو ںابخألا

 ہلعولا مات ىف :ليدسلا لوقلا ےن
 .تامهملا مهأ يف باوجو لاؤس ٦



 نيكلاسلا جهنم
= 
 .ناميإلا ةرجشل نايبلاو حيضوتلا -۷

 .ةيردقلا ةلكشملا لح يف ةیئاتلا ةديصقلا حرش ةيهبلا ةردلا ۔۸

 نيلسرملاو ءايبنألا ديحوت حرش يف نيبملا حضاولا قحلا - ٩

 .ةيفاشلا ةيفاكلا نم

 .ةديقعلا ىف اهلك ةسمخلا هذهو

 انباتك وهو ءنیدلا يف هقفلا حيضوتو نيكلاسلا جهنم ٠-
 .اذه

 .ةيهقفلا لئاسملا یف ةيلجلا تاراتخملا ۔١

 . ماكحألا ةفرعم ىلإ داشرإلا ۔۲

 . ةیھقفلا تارظانملا ۔٣

 تالماعملاو تادابعلا ماكحأ يف بابلألاو رئاصبلا رون - ١

 .تبسلا دلاخ /د :قيقحتب .بادالاو قوقحلاو

 .هقفلا ىف اهلك هذهو .

 ةعيدبلا ميساقتلاو قورفلاو ةعماحلا لوصألاو دعاوقلا _ 0

 .ةعفانلا

 .ةمهملا هقفلا لوصأ ىف ةعماج ةفيطل ةلاسر ۔٦

 :قيقحت .بجر نبا دعاوق ديرجت یف بلطلا لهأ ةفحت - ۷

 . حقیشملا دلاخ /د

 .هدعاوقو هقفلا لوصأ ىف هذهو



 فلؤملا ةمجرت
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 نونفلاو دئاقعلا ىف ةرهازلا قئادحلاو ةرضانلا ضايرلا
 ۱ . ةرخافلا ةعونتملا
 .ةيربنملا بطخلا
 .ةديعسلا ةايحلل ةديفملا لئاسولا

 .نيملسملا اياضقو مالسإلا نساحم يف اهلك هذهو
 .(هتافو دعب تعمج دقو) ةيدعسلا ىواتفلا

 دعاوقلا ةفرعمب لومأملا ملعلا ىلإ لوصولا قيرط

 ةدعاقو ةدئاف )٠١١5 هنمض .لوصألاو طباوضلاو

 .(میقلا نبا هذيملتو مالسإلا خيش مالك نم ًاطباضو
 ' .بارعإلا دعاوق مظن ىلع باقنلا فشكو قيلعتلا

 دقو ءماسبلا ناميلس نب دمحم /خيشلا ذيملت :قيقحتب

 .هخيشل ةديفم ةمجرت هّنّمض

 نم قبس ام ضعبو «رعشلاو مظتلاب ةيانع خيشلل تناكو
 «تيب )٦٥٤( ىلع هقفلا یف هتموظنم تفين دقو «تاموظنم هبتك

 يف ةيهقفلا دعاوقلا يف ةموظنم هلو «هرمع لبتقم يف اهمظن دقو

 ءرمعلا نم نيرشعلاو ةعبارلا زواجتي مل وهو اهمظن «ًاتيب (۷)

 .ةفيرط تايبأو «ةرثؤم ِثارمو «ةليمج راعشأ هلو

 . ۃزینعب ةيحلاصلا ةيعمجلا يف حلاص نبا زكرم :اهعبطو اهعمج



 نيكلاسلا جسهنم

 دس | ۲٢

 :ےےتافو

 تاک اقامت فرم ةنارخب یھ تا بسا
 ةلودلا تلسرأ دقو ءدالبلا جراخ رفسلا نم هجالعل دبال

 يقبو ءاھب جلوعف «توريب ىلإ هتلقن ةصاخ ةرئاط ةيدوعسلا
 مث ء(۱۳۷۲) ماع كلذو ہللا هافش ىتح نيرهشلا ةبارق كانه

 يهن مغر ءاهلوازي ناك يتلا هلامعأ عيمج داعأو «ةزينع ىلإ داع

 . طغضلا ةدواعم ىلع رثأ هل ناك امم .داهجإلا نع هل ءابطألا

 یف ءاشعلا یلص نأ دعب ۱۳۷۱/٦/٢٢ ءاعبرألا ةليل ىفو

 ىلع داتعملا سردلا ىلمأ نأ دعبو «ةزينع يف ری عماجلا

 دحأ ىلإ راشأف «ةكرح فعضو لقثب ّنسحأ دجسملا ةعامج

 يمغأ هنكل لعفف «هتيب ىلإ هب بهذيو هديب كسمي نأب هذيمالت
 ىلع نيرضاحلا نأمطو قافأ مث ءتيبلا هلوصو روف هيلع
 يفو ‹«تام ىتح اهدعب ملكتي ملف ءامغولا هيلإ داع مث «هتحص

 .هل لصح دق خملا يف ًافيزن نأ ررقف «بيبطلا هل اوعد حابصلا

 لاح نکل «ةرئاطلاب هفاعسإب ًارمأ ردصأف .دهعلا يلول اوقربأف

 ىرخأ ةرم تداعو «ريزغلا رطملاو فيثكلا باحسلا اهلوزن نود
 هتافو أبن تقلت اهنكل ءطوبھلا نم نكمتت اهلعل سيمخلا ةحيبص

 . اهجاردأ تداعف وجلا يف يهو

 نع ”2١57/5/57 سيمخلا رجف ليبق هتافو تناكو

 هيجوتلاو فيلأتلاو ةوعدلاو ميلعتلاو ملعلا يف اهاضق ًاماع (59)

 .داشرإلاو



 فلؤملا ةمجرت
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 ةزينع دهشت مل ةالص مويلا كلذ رهظ دعب هيلع يلص دقو
 سودرفلا هنكسأو .ةعساو ةمحر هللا همحر «لبق نم ًاليثم اهل

 . هتانج نم ىلعألا

 يف ًالئاه ًاغارف هتافو تكرتو «ةريثك ِثارمب يثر دقو

 مك هتومب سانلا فرعو «نيملسملا سوفن يفو هدلب لهأ سوفن
 ءاهلمحتي ناك يتلا ءابعألاو ءاهب موقي ناك يتلا لامعألا يه

 ام ہّرد هللف «هدلب ءارقف اهب دهاعتي ناك يتلا رسلا تاقدصو

 .مهيف هربخ نسحأ امو «سانلا ىلع هرثأ مظعأ

 کب ال نأ احرص ماقأو  یقتلاو ةليضفلا رشن نم تام ام

 اهب جبد يتلا رايطلا هللادبع روتكدلا ةمجرت نم ةصخلم ةمجرتلا هذه )١(

 ماسبلا ناميلس نب دمحم خيشلا ةمدقم نمو (يدعسلا خيشلا هقف) : هباتك

 يف رظني ةدازتساللو ءیرخأ تادايز عم «باقنلا فشكو قيلعتلا باتكل

 ةريس :باتكو ١/ 275١١ نیرظانلا ةضورو ء٤٤٢٦ /۲ دجن ءاملع : هتمجرت

 ةنسلا «ةيمالسإلا ةعماجلا ةلجم یف يودعلل ًالاقمو ؛يدعسلا ةمالعلا
 ٦۰۳۹ص دجن ءاملع ريهاشمو هو عبارلا ددعلا «ةرشع ةيداحلا

 نايمرلا دمحم نب هللادبع روتكدلل تالاقم «يدعسلا نع ةلصفم تاساردو

 ءخیشلا تافلؤم تامدقمو ء١٤٢۱ لاوش رهش دادعأ «ةريزجلا ةديرج يف

 . هيبحمو هبالط نم ةفلتخم مجارت اهيفف



 ا سطات ۱ دح =

 00 معلا لاا مل _
 :كعلإر و رس لام ڈو غیور لا تنو ہفت م عت سوال سرک ا
 ٠ . سالار لاال بارسا /رملبراه/اخزلنعم یم و هلام اوس ار یک ام الاتات اتر

 فلا باتا دعب ام ملوسزوةنبع ار ی الاد یس او مارک زار
 H3) OE A بش رپ من تع

 اال طبع لرل اھھڑورزو م2 اکا ذ اصل لجو امری منی خيرا رلا |

 1 تلاع را ىع لاو ا لاو دہ قعلاوہ لدل بر ا یم علا:
 5 اح رادار وتقا عاد فلو عاج ارو نسو بام

bolأ عو 0 دو ےہ بترعرملع ام سا ایرو ب بجو لا ̂ ةر  

 ا

 1 21 تہ ظ
 9 دمع ذل ملا يخ صراخ اہلل بسم رس

 هو ارم جف اس ب کر سالا عزم ایک نف الإ 2س ا,

 1 لاوس رات انک ر امو لاا né او ْيلَلاربحٍِ عر مر
 يلا ©

 هللا همحر خيشلا طخب يتلا ( | ) ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 ةطوطخملا نم روص
= 

 | برع 4 ہور رت دوا سا ن اوامر امس ۲ 7.0٣ (٭ہ 7

 ان راد حار 7 رار لہو کر 2 د یک اوم هيو

 2 لرب زا نر 47 2 اذ ہد ایس کر عال ب ہک اکہ رر عر کدر ملو ل

 اص ام کیا و مراد رر اار تبدل دلو ا هداهم ہوکر نحر
 . ريوس درر ام وو ساربا و اعود مرع

 مرسلا ل ا

 2 لالا تال اتے هدم ا(صاريص امور 7

 راو مرع دز مرا سلاو ؛اک علما یر ارو ضاع مور سور
 0 : ادرج اا ہّبأاِج اف بج مجالات صالح اد ا اک لا عر ا ود

 7 ر قلا بانر للام | ةيعقرصلا
 اودی مالم ز اکو کر ولالا ظن ااا رسو
 4 ھتن ا انا اوج راو ایل-0 راسل روا میجر لخوا

 ْ 0 ےل وار :یرفلااے تو
 ۶02ص د یس ا زا تسرراداد اد رعبا ثم چا
 رار دروغ تس ضايج ع إم دوز درو هارت جر ارم ل تو
 اصلا مل رر رد زرا واو | رو ۳ هت لم و

 هللا ہمحر خيشلا طخب يتلا ( أ ) ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا ةروص



 نيكلاسلا جهنم

 زس

 KBE 2 الو ےہ ساون عور نيللاسن ايهم

 ۱ ںیممس رر و 0 مم مب

 0 ميلا بوسر يه رز عصر هرم ہد |

 0 217 ٤ و .اًنضنارورشس سم دلاہ

 ير افدرمف للص سو ہل ششم رمق
 e او ہل

 ود

 ٠ ( مهن اها )لوس و رش اح ماسی تاو ہلا

 راو لاس سب ره سنو رمل بج ور

 تا م اصر دت سم فلو ہدیہ زنجي فسم مس هير
 سار طز او ملو تب تک ہم ادد ' ا
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 ےابضو ہر درکار 0700۳0۳ و ہل امن یت ام ريوس هرض

 راس ردا نلف ےک یو ناور رخ کرت ورمی زل

 'ایطس رہ ررر ہم اسو مرم بص ناك تزعم امه و بار ابع وم لا

sS 
 وف

 0م تے مس ىلب اس مل جس ان

 ءا اع رم ابك صقل وسر ار زد النزل
 یہ و ہا

 خيشلا ذيمالت دحأ طخب يتلا ( ب ) ةخسنلا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 ةطوطخملا نم روص
= 

 رل

 a رر بونم و
 5 ااو و ا قلو

 تال و مرٹشو ر ۶۔ام اشو ]زر7 اط ما مال ٹاس

 ےیل ال 2. فتور اس کور ور عل

 #1 ماك هاو ںی سو داب هی لام چک ناب ررر

 رر راس اکیا همم دعو نسوا سس وع ىرذ لصر

 د طدلزبار ع ارز ریزی کل ر هر اسر ادي هعلايورع

 ,.همالطخ يكرس مالا وج يع سلف ماتو مزاص)ا
 3 ' قرا مو ہل لولو ۱

 ےس

 خيشلا ذيمالت دحأ طخب يتلا ( ب ) ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا ةروص





 فلؤملا ةمدقم
= ۲۹| 

 ريحا ٍن محل ہللا مس
 : (١)

 نیعتسس هبوا

 ذوعنو «هيلإ بوتنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو «هدمحن «هلل دمحلا

 ْنَمو «هل ٌلضُم الف هللا لهي ْنَم ءانلامعأ تائيسو ءانسفنأ رورش نم هللاب
 هل كيرش ال هدحو ہللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف للضُي
 . ملسو هلآو هيلع هللا یلص ؛هلوسرو هدبع ًادمحم َّنأ ٌدهشأو

 :دعب امأ

 لئاسملا نيب هيف ثعمج «هقفلا ىف رصتخم باتك اذهف

 ءاعفن اهمظعأو «رومألا مهأ ىلع هيف ترصتقاو” «لئالدلاو

 صنلا ىلع رصتقأ ام ًاريثكو ؛عوضوملا اذه ىلإ ةرورضلا ةدشل
 ىلع همهفو هظفح ةلوهسل ؛ًاحضاو هيف مكحلا ناك اذإ

 .هليلدب ّقحلا ةفرعم : ملعلا نأل ؛" نيئدتبملا

 ‹باتكلا نم اهتلدأب ةيعرفلا ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم : هقفلاو

 ةلدألا ىلع رصتقأو .حيحصلا سايقلاو «عامجإلاو «ةنسلاو

 «ةيفالخ ةلأسملا تناك اذإو'” ؛لیوطتلا نم ًافوخ ؛ةروهشملا

 " ةيعرشلا ةلدألل ًاعبت ؛يدنع حّجرت يذلا لوقلا ىلع ترصتقا

 .(با نم ةدايز )١(

 .+ط «ءابا ىف تسيل (۲)

 5 8 بلا نم ةدايز )۳)



= 
 نيكلاسلا جهنم

 IO ماكحألا ا

 : كرات تقرع :هلعاف تنا ام وهو :ةتحاولا تا

 .هدض :مارحلاو - ۲

 «هلعاف بقاعي ملو ءەکرات بيثأ ام :'"”هوركملاو -

 هك :نوئسملاو ا

 .ءاوس ٍدح ىلع هكرتو هلعف يذلا وهو :حابملاو ۔ ٥

 يف هيلإ جاتحي ام لك '*”هنم ملعتي نأ فلكملا ىلع بجيو - ۲

(١) 

(٢۲ 

(۳) 

2) 

2) 

 ًاريخ هب هللا دري نم» :َِلِلَك لاق .اهريغو هتالماعمو هتادابع

 . هيلع قفتم . «نيدلا ىف ههقفي
E 4 E3 ند 2 2 

 فيرعتلا) نويلوصألا هيمسي ام وهو اهمكح نايبب ةسمخلا ماكحألا فلؤملا فرع

 هتيهامو ءيشلا ةقيقح نايب وهو دحلاب هفيرعت مهدنع طبضنملا فيرعتلاو (مسرلاب
 بلط ام :بودنملاو .ًامزاج ًابلط هلعف عراشلا بلط ام :بجاولا فيرعت يف نولوقيف

 ام :هوركملاو مزاج ًابلط هكرت عراشلا بلط ام :مرحملاو «مزاج ريغ ًابلط هلعف عراشلا
 .هتاذل يهن الو رمأ هب قلعتي ال ام : حابملاو «مزاج ريغ ًابلط هكرت عراشلا بلط

 هلعاف بيثأ ام :لاقيف لاثتمالاب ديقي نأ دبال لب هقالطإ ىلع سيل «هلعاف بيثأ ام» :هلوق

 :هلوقو .باثي ال قفانملاك لاثتمالا هجو ريغ ىلع بجاولا لعف نم نأل ؛ًالاثتما
 دق هنأل ؛هكرات باقعلا قحتسيو :لاقي نأ يغبني لب «هقالطإ ىلع سيل «هكرات بقوعو»

 کلا5 تود ام رعب وب رم نأ رفعي ال ہللا نإ : یلاعت هلوقل ؛بقاعی الو بجاولا كرتي
 . اذه ىلع ماكحألل تافيرعتلا ةيقب سقو ١١7[ :ءاسنلا] ماكي نمل

 .هدض :هوركملاو :لاق مث نونسملا فرع :عوبطملاو «ب» يف
 .هقفلا نم : عوبطملا يف

 )١١٤/١(. يراخبلا هجرخأ



 ةراهطلا باتك
=| 

 (١)ةراسحطلا باستك

 هلإ ال نأ ةداهش : : سمخ ىلع و ينب١ : ئ يبنلا لاق

 ءاتيإو ءةالصلا ماقإو هللا لوسر ًادمحم نأو «هللا الإ

 .هيلع قفتم .'''(ناضمر موصو «تيبلا جحو ءۃاکزلا

 ال هنأ هٌمازتلاو هداقتعاو دبعلا ْمْلِع : هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشف
 .هل كيرش ال هدحو هللا الإ ةيدوبعلاو ةيهولألا قحتسي

 «ىلاعت هلل نيدلا عيمج صالخإ :دبعلا ىلع كلذ بجويف

 ال نأو ءہدحو هلل اهلك ةنطابلاو ةرهاظلا هتادابع نوكت نأو

 .نيدلا رومأ عيمج يف ًائيش هب كرشي

 ل _امک «مهعابتأو نيلسرملا عيمج نيد لصأ اذهو

 هلک هنأ هبل ح یز الإ ور نم کف نم اکسیر اب : ىلاعت

 . ۲٠[ :ءايبنألا نودا أنآ لإ

 لسرأ هللا نأ دبعلا دقتعي نأ : ہللا لوسر ًادمحم نأ ةداهشو

 ًاريشب  نجلاو سنإلا ۔ نيلقثلا عيمج ىلإ لٹ ًادمحم
 «هربخ قیدصتب «هتعاطو هللا دیحوت نیلا مهوعدي اردن

 )١( لصف :«ب» ىف .

 )۲( يراخبلا هجرخأ )١/59(: ملسمو )١5(.



| [ 
 نيكلاسلا جهنم

 يف حالص الو ةداعس ال هنأو «هيهن بانتجاو «هرمأ لاثتماو

 ميدقت بجي هنأو «هتعاطو هب ناميإلاب الإ ةرخآلاو ایندلا
 .نیعمجأ سانلاو "دلولاو سفنلا ةبحم ىلع هتبحم
 هيلع هللا هلبج امبو «هتلاسر ىلع ةلادلا تازجعملاب هديا هللا نأو

 هنيد هيلع لمتشا امبو «ةيلاعلا قالخألاو ءةلماکلا مولعلا نم
 .ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملاو ''قحلاو ةمحرلاو ىدهلا نم

 يف قحلا نم هيف امہ ءمیظعلا نارقلا اذه :ىربكلا هتيآو

 . ملعأ هللاو «يهنلاو رمألاو رابخألا

 لصف

 [هايملا يف]

 .اهيلع مّدقتت طورش اهلف :ةالصلا امأو

 :اهنمف

 ريغب "”ةالص هللا لبقي ال» :ِةْلَي ىبنلا لاق امك :ةراهطلا
 ربكألا ثدحلا نم رهطتي مل نمف . “هيلع قفتم «روهط

 .2(ط» : نم ةدايز

 .(ط « بال : نم ةدايز

 . ظفللا اذه دجأ ملو «مكدحأ ةالص :(أ) ىف

 .ملسمو يراخبلا هاور :(ط «ب» يف

 ريغب ةالص لبق الر :هظفلو «رمع نبا نع (٢٢۲؛) ملسم هجرخأ



 ةراهطلا باستك
 م[

 هل ةالص الف ةساجنلاو رغصألاو

 :ناعون ةراهطلاو - ۸

 .'اصألا ىهو «ءاملاب ةراهطلا :امهدحأ _ ٩

 وهف «ضرألا نم ''عبن وأ ءءامسلا نم لزن ءام لكف - ٠

 وأ هنول ريغت ولو «ثابخألاو ثادحألا نم رهطي ءروهط

 نإ» : اک يبنلا لاق امک .رهاط ءيشب هحير وأ همعطا

 ا ھا لهأ هاور عيش هسحئنب ال زؤيط ءاملا

(4) 

 بجي ‹«سجت وهف ةساجنب هفاصوأ دحأ رّيغت نإف ١-

(۱) 

 . هانا

 لاق .بابل ةمجرت هعضو امنإو هجرخي ملف يراخبلا امأ ««روهط
 طرش ىلع ءيش اهيف سيل نکل ةريثك قرط هلو )775/١(: ظفاحلا

 موقي ام بابلا يف دروأو ءةمجرتلا يف هركذ ىلع رصتقا اذهلف ؛يراخبلا
 .«أضوتي ىتح ثدحأ نم ةالص لبقت الا :ثيدح ىنعي هماقم

 .مميتلاب ةراهطلا وهو دعب اميف يناثلا عونلا ركذ يتأيس
 .جرخ :4ط با يف

 ؛(٦١) ننسلا يف دوادوبأو ءهححصو ۸٦( - ۳۱/۳) دمحأ هجرخأ

 .091/1) ينطقرادلاو ء(۱/١۱۷) يئاسنلاو «هنسحو (37) يذمرتلاو

 ١ ۱ .«ط با :نم ةدايز

 «سجنم سجنو «رهطم روهط :ناعون ءاملا نأ باوصلا» : خيشلا لاق

 تاساجنلاب هفاصوأ دحأل ريغتلا وه :امهنيب لصافلا دحلا نأو



 نيكلاسلا جهنم
 [تل-
 .ةحابإلاو ةراهطلا :ءايشألا یف لصألاو ۔ ۲

 وأ ءقعقب وأ بوث وأ ءام ةساجن يف ملسملا كش اذإف ۔۳

 .رهاط وهف :اهريغ

 ؛”رهاط وهف :ثدحلا يف كشو ةراهطلا نقيت وأ

 ىف ءىشلا دجي هنأ هيلإ ليي لجرلا يف” ةي هلوقل
 (ًاحیر دجي وأ ًاتوص عمسي ىتح فرصني الا : " ةالصلا

 5 ٦۳"
 . "هيلع قفتم

 [ةينالا باب]

 .ةحابم يناوألا عيمجو - 4

ggaسيلا الإ يش هيف امو و ب یئا 21 اتا كم  

 «سّجنم سجن وهف ةساجنب همعط وأ هحير وأ هنول ريغت امف «ثابخألاو
 وأ نولل «هريغ يف وأ ريهطتلا لحم يف ًاليلق وأ ًاريثك ريغتلا ناك ءاوسو
 ءاملا امأو 0 ریغب وأ ا ناك ءاوسو «معطلا وأ حيرلل
 تاراتخملا) 2. . .روهط وهف هفاصوأ دحأ ريغت ملف ةساجن هتباصأ يذلا
 . (2ص ةيلجلا

 ةمرحملا وأ ءةسجنلاب ةرهاطلا بايثلا هابتشا يف حيحصلا نأ :خيشلا ررق )١(
 :ةدجناو ةا خاو ترث ىف .ىلصيو ىر هنأ : ةخابلاب

 ` "۰ ٠ یو جلا تاراتختلا)
 .(ط» :نم ةدايز ()

 )۳٦٣(. ملسمو (۲۳۷ /۱) يراخبلا هاور (۳



 ةجاحلا ءاضق بادا
= 

 و ةجاحلل ةضفلا نم

 اولكأت الو ؛ةضفلاو بهذلا ةينآ ىف اوبرشت ال» : ال 7

 «ةرخآلا يف مكلو ءايندلا يف مهل اهنإف ."'اهفاحص يف
١ 1 i E 

 . 0 نقشنم

 ةجاحلا ءاضق باداو ءاجنتسالا باب

 ا ا ےے٤7

 ک۶
 هللا

 : ةحيحصلا قورفلا نمو :(١٥۱ص قورفلاو دعاوقلا) يف خيشلا لاق )١(

(۲ 

(۳) 

(0 

 : تالامعتسا ةثالث هلو ؛ةضفلاو بهذلا لامعتسا

 .ثانإلل الو روكذلل لحي ال اذهف ءاهوحنو ىناوألا ىف هلامعتسا :اهدحأ

 .لاجرلا نود ءاسنلل لحي اذهف «سابللا ىف هلامعتسا :ىناثلاو
 ىتح زوجي اذهف «برحلا تالآو ءبرحلا سابل يف هلامعتسا : ثلاثلاو

 .روكذلل

 ماعطلا ةينآ نم ءانإ :ةّمْحَّصلاو (امهفاحص) :يئاسنلا ةياور يفو

 . ةطوسبملا ةعصقلاك

 7 )5١51(. ملسمو )٥٥٤/۹(« يراخبلا هاور

 نيعأ نيب ام رتس» : لاق اپ هللا لوسر نأ ۔ هنع هللا يضر يلع ثیدحل

 «هّللا مسي :لوقي نأ ءالخلا مهدحأ لخد اذإ :مدآ ينب تاروعو نجلا

 :يذمرتلا لاقو ء(۲۹۷)() «ننسلا» يف هجام ن نباو ء(٦٦٦) يذمرتلا هاور

 كاذب سیل هدانسإو ءهجولا اذه نم الإ هفرعن ال «بيرغ ثيدح اذه

 = لاق .ها .اذه يف ءايشأ يي يبنلا نع سنأ نع يور دقو . . .يروقلا



= 

(۳ 

(€) 

 نيكلاسلا جهنم

 نالو تلا نف ۷ك دوعأ یا مولا

 . ””كنارفغ :لاقو - ۲

 ینافاعو ىذألا ينع بهذأ يذلا هلل دمحلا

 دهاوش ثيدحللو )۳۱٣/٤(: «لوصألا عماج» يف طوؤانرألا رداقلادبع

 .ًاحيحص نوكيف اهب ىوقي
 .هللاب ذوعأ :0أ» يف
 ءاخلا مضب (ثبخلا)و (۳۷۵) ملسمو )٣٤٢/١( ںیہ هاور

 معا نوكتف ءرشلا :هب داري ءابلا ناكسإبو «نجلا ناركذ : ءابلاو

 .ةحيبقلا لاعفألا : يناثلا ىلعو «نجلا ثانإ :لوألا ىلع ثئابخلاو
 نباو ء(۳۰۰) هجام نباو »۰( دوادوبأو )۱٥١/٦( دمحأ هاور

 نسح :لاقو ء(۷) يذمرتلاو ء(١/١۱۷) يمرادلاو )۱٤١١(. نابح
 «للعلا» يف متاحوبأ لاق ءهححصو ء(۸/۱٥۱) مكاحلاو .«بيرغ

 ةميزخ نبا هححص دقو .بابلا اذه يف ثيدح حصأ وه متن
 . يبهذلاو يوونلاو دوراجلا نب

 ملسم نب اتا هدنس يفو نیا ثيدح نم (۳۰۱) هجام نبا 0

 «هفيعضت ىلع قفتم وه» :يريصوبلا لاق .فيعض وهو «يكملا
 هتيشاح يف يدنسلا نسحلاوبأ لاقو ««تباث ريغ ظفللا اذهب ثيدحلاو
 هاورو .«لوصألا ضعب ىف فنصملا نع لقت هلثمو» :هجام نبا ىلع
 لیوط مالك رجح نبا ظفاحللو ءرذ يبأ ثيدح نم (۲۱) ينسلا نبا
 .هيلإ عوجرلا نسحي «راكذألا جيرخت يف هركذ ثيدحلا لوح



 ةجاحلا ءاضق بادا
۷= 

 . '""ىنميلا بصنيو «یرسیلا هلجر ىلع هسولج يف دمتعيو ۔۸

 .هريغ وأ طئاحب رتتسيو ۔۹
 ءاضفلا يف ناك نإ ُدعْبْبو ۔٠

 : يف هتجاح يضقي نأ هل لحي الو ۔١

 .قیرط - ١

 .سانلا سولج لحم وأ ١

 .ةرمثملا راجشألا تحت وأ ۔٣

 .سانلا هب يذؤي لحم يف وأ - ٤

 : ''”ةجاحلا ءاضق لاح اهربدتسي وأ ةلبقلا لبقتسي الو _ ۲

 الو طئاغب ةلبقلا اولبقتست الف طئاغلا متيتأ اذإ» : ةي هلوقل

 . "هيلع قفتم «اوبرغ وأ اوقرش نكلو ءاهوربدتست الو «لوب

 نبا هركذ امك فيعض دنسب )۹٦/۱( هننس يف يقهيبلا هاور ثيدح هيف )١(

 هفعضو (۱۰۷/۱) «صيخلتلا» يفو ء(۲۱)ص «غولبلا» يف رجح

 حيضوت :رظنی .ًابط تباث هنأ الإ .(4۲/۲) «عومجملا» يف امك يوونلا

 )١/ ۲۸١(. ماسبلا خيشلل مارملا غولب ىلع ماكحألا

 '.هتجاح :اط با ىف (0

 هنأ حيحصلاو» :خيشلا لاق )۲٦٢( ملسمو ء(۹۸/۱٦) يراخبلا هجرخأ ()

 اذهل ؛ةجاحلا ءاضق تقو (رمقلاو سمشلا) نيرينلا لابقتسا هركي ال

 .(١١ص ةيلجلا تاراتخملا) . ثيدحلا



 | نيكلاسلا جهنم
 ۸ د

 اف ٰیضق اذإف ٣۳

 ١ - لحملا يقنت 3 (0 حا ةثالثب رمجتسا .

  ۲.ءاملاب ىجنتسا مث

fامهدحأ ىلع راصتقالا يفكيو . 

 ٥ تحت الو ۱

 ١ه "اوك يبنلا هنع یھت امك «ماظعلاو تورلا» .

 ٢د قمر لام لك كلذكو `

(۳) 

 [ةسجنلا ءايشألاو ةساجنلا ةلازإ]

 وأ تدلا ىلع :تاساجٹلا أ” عيمج لسغ يف يفكيو ۔٦ ا 520 نہ نی
 نع اهنيع لوزت نأ :اهريغ وأ ةعقبلا وأ «تونلا

 بحتسي ال هنأ حيحصلاو :(١١ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خيشلا لاق ()
 ثدحي كلذ نأل ؛كلذ يف ثيدحلا توبث مدعل ؛رتنلا الو حسملا .

 ۱ ساوسولا

 ثيدح نم )۲٥٥/١( يراخبلا هاور .كلذ نع يم يبنلا يهنل :(ط ١ يف )۲١(

 اجا تدع و ااا ملسمو «ةريره يبأ

 ١ .(ط با :يف تسيل (۳)

 .«ط» :ىف تسيل )٤(

 .(ط» :نم ةدايز (0 ٠



 ةجاحلا ءاضق بادآ ٠
 ری چچ

 ًاددع تناساغيا لسغ '''عیمجا يف ل عشب ثي مل ٦ نأل

 «تالسغ عبس اهيف طرتشاف «بلكلا ةساجن يف الإ

 . "هيلع قفتملا :ثیدحلا ىف .بارتلاب اهادحإ

 : ةسحنلا ءايشألاو ۷

 ١ - يمدآلا لوب .

 .هترذعو  ؟

 ..ريسيلا مدلا نع ىفعُب هنأ الإ «مدلاو - ۳

 يذلا نود «لوكأملا ناويحلا نم حوفسملا مدلا : هلثمو

 . رهاط هنإف ؛قورعلاو محللا يف ىقبي

 ٤ ؟9هلكأ مرحم ِناویح ّلُك تورو لوب : تاساجنلا نمو .

(0) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 اهنأ «هريغ وأ ءامب «نوكي ءيش يأب تلاز اذإ ةساجنلا نأ : خيشلا ررق

 اهنإف ةبيطلا اهتافص اهتفلخو ةثيبخلا اهتافص تلقتنا ول كلذكو «رهطت

 اهتجلاعمب ةسجنتملا ناهدألا ريهطت نكمي لوقلا اذه ىلعو ..رهطت

 .(٢۲ص ةيلجلا تاراتخملا) .اهيف يذلا ثبخلا لوزي ىتح

 ۔( طا۷ :یف تسیل

 اف قم ء(٢۲۷ /۱) يراخبلا 7

 نوكيف ءرھلاک «ةايحلا ی نارهاط رامحلاو لغبلا نأ : خيشلا ررق

 ملف ًاريثك امهبكري هلل يبنلا ناكو ءارهاط امهرعشو امهقرعو امهقير

 .ةثيبخف اهموحل امأ .هنم زرحتلاب رمأ الو ءامهنم هباصأ ام لسغي

 .(5؟ص ةيلجلا تاراتخملا)



EL 
 نيكلاسلا حهنم

 . ةسجن اهّلك عابسلاو - 0
 هل سفن ال امو یمدالا م لا تالا كلو

 اط این ااو كسلا و ا

 "ةاهرخآ ىلإ 4ما ا مکی ترحل : یلاعت لاق *
 . [۴ :ةدئاملا]

 . "«ًاتیم الو ًايح سجنی ال نمؤملا» : لگ اپ يبنلا لاقو ٭

 توحلاف : ناتتیملا امأف .نامدو ناتتيم انل اخل : لاقو ٭

 ذمجأ اور لاخلا ٌدبكلاف :نامدلا امأو 00
 7 ”هجام نب

 .ةرهاط '”یھف :اهُلاوبأو ةلوكأملا تاناويحلا ثاورأ 4 -۸

0) 

(۲) 

(۳ 

 قف

(2) 

(٦) 

 .امهوحنو ضوعبلاو بابذلاک
 .ةيالا :اط با يف

 نم (۳۷۱) ملسمو (۳۹۰ /۱) يراخبلا هاور «سجني ال نمؤملا»
 نبا ثيدح نم ىهف هتيم الو ًايح» :ةدايز امأو «ةريره يبأ ثیدح
 ۱ ٤٥٥(. /۱) مكاحلا دنع سابع
 نيب عقي وضع وه ةلفطأو لل :هعمجو «باتك :ةنزب :لاحّطلا
 دلا نيوكت :هتفيظو «نطبلا راسي يف زجاحلا باجحلاو ةدعملا
 .هتايرك نم ميدقلا فالتإو

 ء(٢۲) ینطقرادلاو ء(٣۳۳۱) هجام نباو ء(۹۷/۲) دمحأ هجرخأ
 ` 11١14(. ةحيحصلا) ىنابلألا هححصو ء(١/٢٥۲) يقهيبلاو

 1 .اهنإف :«ط ءبا يف



 ةجاحلا ءاضق بادا
 ےل

 ‹رهاط یمدآلا ٌینمو - ۹

 ."هسباي كريو .هبطر لسغي ةي يبنلا ناك

 :ةوهشل ماعطلا لكأي مل يذلا ءريغصلا مالغلا لوبو 3
 60 لا هيف کت

 نم شريو «ةيراجلا لوب نم لَسْغُي» :ِهلكَك يبنلا لاق امك

 . "”يئاسنلاو دوادوبأ هاور (مالغلا لوب

 داني رضي ملوي تیا ریظ الا ني ا 9

 ؛ حیرلاو نوللا

 ءءاملا ِكيفكي» :”ضيحلا مد يف '”ةلوخل الگ “هلوقل

 _ء۲۸۸) ملسمو ء(۳۳۲/۱) يراخبلا هاور «ةشئاع ثیدح يف امك )١(

 ۱ .(۲۹۰ ء۹
 )٢) بصلا نود وهو ؛شرلا : حضنلا .

 ؛حمسلا يبأ ثيدح نم ء(١/۸٥۱) يئاسنلاو ء(۳۷۲) دوادوبأ هاور (۳)

 ؛(۳۷۷) دوادوبأو ء(۱۳۷ ء۹۷ ء۷۱/۱) دمحأ :يلع ثيدح نم هاورو

 ىلع حيحص :لاقو )356/١(« مكاحلاو ءهححصو )١٦٦٦( يذمرتلاو

 .(7757/1) «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا هححصو ءامهطرش

 .ترهط :(ط «ب» ىف )٤(

 . دي ىبنلا لاق امك :«ط با 9 كل

 راس كك وقل :«ط» يف 000

 .مدلا يف :«أ) يف )۷(



 نيكلاسلا جهنم
 ۲ ١

 . '"7«هرثأ كرضي الو

 ءوضولا ةفص باب

 :وهو ۲

0١) 

("۲) 

(۳) 

(٤ 

 .اهوحنو ةالصلل ءوضولا وأ ؛ثدحلا عفر يوني نأ- ١

 .اهريغو ةراهط نم لامعألا عيمجل طرش ةینلاو

 ام ئرما لكل امنإو ؛تاینلاب لامعألا امنإ» هك هلوقل

 . "هيلع قفتم «ىون

 «تافرغ ثالثب ءاالث قشنتسيو ؛ضمضمتی مث - ٤

 االث ههجو لسغي مث 6
 ؛ نيقفرملا ٠ ىلإ هيديو - 1١ (1)(هداخ شف |

 )٥١۸/٢( يقهيبلاو ء(٣٦۳) دوادوبأو ء(۳۸۰ ۳٦٣ /۲) دمحأ هاور

 ححصو «(«فيعض ہدنسو) :«غولبلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق .هفعضو

 .(۱۸۹/۱) ءاورإلا ىف امك «هدانسإ ىنابلألا

 .(۱۹۰۷) ملسمو ء(۹/۱) يراخبلا ا

 .عم :«ط ب۷ يف

 ةزواجم بحتسي ال هنأ حيحصلا» :(5١ص تاراتخملا يف) خيشلا لاق

 - ىلإ ءوضولا دح ركذ ىلاعت هللا نأل ؛ءاملا ةراهط يف ضرفلا لحم



 ءوسضولا 1

 ےن 1

 مث «هيديب هافق ىلإ "'"ہسأر مدقم نم هسأر حسميو ۔۷

 1 ہم ةه ادي ىدلا لحتملا ىلإ امهديغي

 حسميو «هينذأ '''يخامص يف هيتحابس لخدي مث - ۸

 امھَرهاظ هيماهبإب
 . “ثالث ًاثالث نيبعكلا عم هيلجر لسغي مث - 4

 .ِكلَك يبنلا هلعف يذلا ءوضولا لمكأ اذه

 : كلذ نم ضرفلاو ۔٣

 .ةدحاو ةرم لسغي نأ - ١

 اا و قع ہرکذ ام ىلع اهبتري نأو - "؟

 كريو رک ھ 2سی ول جج ے

 لا مظَلْمزَآَو مكسور اوحسماو قفارملا یل

 ٦[. :ةدئاملا] € . . .ْنیبعكْلَا

 هنأ مهنم دحأ ركذي مل ب يبنلا ءوضول نیفصاولا لكو «نيبعكلاو نیقفرملا
 نمف) ةريره يبأ ثيدح يف درو ام نأ نیب مث . (هيف تغز الو كلذ لعف

 .ةريره يبأ مالك نم جردم «. . .هليجحتو هنّرغ ليطي نأ مكنم عاطتسا

 .همدقم :(ط «با ىف

 .هينذأ يف هيتبابس :«ط «ب» يف
 ثيدحلا ةحص مدعل ؛نينذألل ديدج ءام ذخأ 2-2 ال هنأ خيشلا 7

 .(9١ص تاراتخملا) هيف دراولا

 .(ط «ب» :نم ةدايز



 نيكلاسلا جهنم
HI 

 " - ال ثيحب ءافرع '”ليوط لصافب اهنيب لصفي ال نأو
 .ةالاوجلا»ل طرف ام لك اذكو 4 نعي ىلع هضحب ی

2 5 
 لصف

 [ةريبجلاو نيفخلا ىلع حسملا يف]

  - "4ءاش نإ امهيلع حسم امهوحنو ِناَّمْخ هيلع ناك نإف :

 ١- ميقملل ةليلو اموي .

 - .رفاسملل نهيلايلب مايأ ةثالثو

 اط ىلع ا نأ طو ےآ
 ٣۳ .رغصألا ثدحلا ىف الإ '”امهحسمي الو ۔

 .ريثك :(ط ءابا» يف )١(

 ۔ ینبنی ثيحب :«ط» ىف (۳)

 .٤ط با ا )۳(

 حيحصلاف «ةرشبلا فصي قتف وأ قرخ فخلا يف ناک اذإ هنأ خيشلا نیب ٤٤۰(
 فافخ نألو «صوصنلا مومع يف لخديف فخ هنأل ؛هيلع حسملا زاوج
 ءادتبا نأ :نّرب امك .قش وأ قتف نم ولخت ال اهنأ اهنم رهاظلا ةباحصلا
 ال ةراهطلا نأو «ثدحلا تقو نم ال حسملا نم حيحصلا ىلع ةدملا
 ةدملا مامتب اًضيأ ضقتنت ال امك ؛ہوحنو حوسمملا فخلا علخب ضقتنت
 .(۱۷ ء١۱ ء١٥۱ص ةيلجلا تاراتخملا) .ةيقاب ةراهطلا تماد ام

 .اهسبلي :4أ» یف )٥(
3 

 .اهحسمي :«ب ءا ىف )٦(



 ءوضولا ضقاون
 ےگ

 هيفخ سبلو «مكدحأ أضوت اذإ) :ًاعوفرم سنأ نع ٭

 الإ ءاش نإ امهعلخي الو ءامهيف ّلصيلو ءامهيلع حسميلف
 . "'"هححصو مكاحلا هاور .«ةبانج نم

 اود وأ رت قلع ريح ظرف اعا لع ا کو

 ثدحلا يف ءاملاب هَحَسَم :لسغلا هرضيو «حرُج ىلع

 ارد یس والا الا

 .امهرهاظ َرثکأ حسمي نأ :نيفخلا حسم ةفصو ۔۰

 .اھعیمج ىلع حسميف :ةريبجلا امأو ۔۷

 ءوضولا ضقاون باب

 .يهو ۳۸

 ينطقرادلاو ؛ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو (۱۸۱/۱) مكاحلا هاور )١(

 يعليزلل ةيارلا بصن :رظني ء(۲۸۹/۱) ىقهيبلاو ء(۲۰۴ /۱) ۱

 ةيطرش دافأ دق ثيدحلاو )۳۱۳/١(: مالسلا لبس يف لاق ء(۱۷۹/۱)

 نب ناوفص ثيدح ديفي امك «هب ديقم وهف تيقوتلا نع هقلطأو «ةراهطلا
 : .امهنع هللا ىضر ىلع ثيدحو «لاسع

 ناك ءاوسو «ةراهط ُمُدقت هل طرتشي ال ةريبجلا حسم نأ :خيشلا نیب ©)
 رصتخي نأ هنكمأ اذإ هنأ الإ «كلذ ىلع ًادئاز وأ ةجاحلا لحم ىلع دشلا

 .(١١ص تاراتخملا) .هيلع بجو دشلا



 | | د
 نيكلاسلا جهنم

 ونو ريثكلا مدلاو - ۲

 «هريغ وأ مونب لقعلا لاوزو - ۳

 : وخلا محل لكأو - ٤

 «ةوهشب ةأرملا سمو - ٥

 جفا سمو ٦

 9 سلا وا

(١) 

 قفز

(۳ 

 الو اهليلق ءوضولا ضقني ال امهوحنو ءيقلاو مدلا نأ خيشلا حّجر
 ءاقب لصألاو ءاھب ءوضولا ضقن ىلع نیب ليلد دري مل هبأل ؛اهريثك
 .(۱۷ص تاراتخملا) .ةراهطلا

 شرکلاک لبإلا ءازجأ عيمج نأ حيحصلاو» :خيشلا لاق .لبولا :روزجلا
 اهظفلو اهمكح یف 3 هنأل ؛ ضقان اهوحنو نارصملاو بلقلاو

 تاراتخملا) زل الو ليلد هل سيل اهئازجأ نيب قيرفتلاو ءاهانعمو
 :ءايشأ ةثالثب مئاهبلا ةيقب نع تصتخا لبإلا نإ :لاقو .(۱۷ص
 ةالصلا حصت ال هنأ : يناثلا .ءوضولا ضقني اهمحل نأ :اهدحأ

 يف لصألا اهنأ :ثلاثلا .هيلإ يوأتو «هيف ميقت ام وهو ءاهناطعأب
 خيشلا لاق .(۸٦۱ص قورفلاو دعاوقلا) .حيحصلا ىلع تايدلا
 . ةّيدلا يف يأ «لبإلا ريغب ظيلغت ال : عبار دازُيو :ليقع نب هللادبع
 دراولا ثيدحلا نأل ؛رظن هيف تيملا ليسغتب ءوضولا ضقنو و
 لسغ نم امهرمأ يف سابع ¿ نباو رمع نبا نع يور امو «تبثي مل هيف
 تباثلا لصألا ليزي الو ترحآ لل اسم e كيملا
 ةيلجلا تاراتخملا) . ضقان هل لصحي مل ثيح «لساغلا ةراهط ءاقب يف
 ١(. ١7ص



 لسفلا
H3 

 . اهلك لامعألا طبخت يهو :ةّدّرلاو ۔۸
 وو ء22 ےک مس »رس جگ : نك ر

 متسملل أ طباَغْلا ني مكي دح ا اج و : یلاعت هلوقل 0

 ٦[. :ةدئاملا] ہللا

 : لاقف ؟لبإلا و نم ًاضوتنأ : اب يبنلا لئسو 00

 1 هاور . .(معنا

 ہاور . مونو لوبو طئاغ نم نکلوا : نیفخلا يف لاقو *

 گلیمر يذمرتلاو يئاسنلا

 هتفصو لسغلا بجوي ام باب

 : نم لسغلا بحيو ۔۹

 :ىهو :ةبانجلا_-١

 «هريغ وأ ءطوب ينملا لازنإ أ

 .نيناتخلا ءاقتلاب وأ -

 رئاصبلا رون) .لسغلا تابجوم :ءوضولا ضقاون نم خيشلا ركذ ١(

 نف

 )۴٦٣(. ملسم هاور )۲(

 ؛حیحص نسح ثيدح :لاقو ء(٦۹) يذمرتلاو ء(٤/۲۳۹) دمحأ هاور (۳)

 نباو ء(٥۱) ينطقرادلاو 478(2) هجام نباو )85/١(« يئاسنلاو

 )١195(. ةمیزخ



[j= 
 نيكلاسلا جهنم

 . سافنلاو «ضيحلا مد جورخو - 5

 .ديهشلا ريغ تومو - ”
 .رفاكلا مالسإو - ٤

 .[5 :ةدئاملا] «اوُرُهطأَف ابْتِج مٹ نو 0 :ىلاعت لاق *
 کرم رهط اد رهط قح هور الو # : یلاعت لاقو ٭ ۲4 مر ر رع هل يام 2 ےس ےہ ۰.

 . نلستغا اذإ أ «[؟؟؟ :ةرقبلا] ةيآلا ےک ا کرم ثیح نم

 .تيملا ليسغت نم لسغلاب ةي يبنلا رمأ دقو ٭

 ب نأ ملسأ نم رمأو 3

 ٠ - ةبانجلا نم لب ىبنلا لّسغ ةفص امأو :

000 

(۲) 

(۳) 

 .«ًالوأ هجرف لسغي ناکف - ١

 . الماك ًاءوضو أضوتي مث 5

 ل هيو ري تدل هسأر ىلع ءاملا يثحي مث " 

 )۳۱٣( دواد وبأ ء(۲۸۰ /۲) دمحأ هاور «ةريره ىبأ ثيدح يف امك
 )١54(. ءاورإلا يف امك ينابلألا هححصو ءهنّسحو (۹۴) يذمرتلاو
 يذمرتلاو ء(٢٥٥۳) دوادوبأ هاور ءمصاع نب سيق ثيدح يف امك

 .(۱۰۹/۱) يئاسنلاو ءهنّسحو (505)

 امك .سأرلا لسغ يف الإ لسْعلا يف عرشی ال ثيلثتلا نأ :خیشلا ححص
 معو «ربكألا ىونو  رغصأو ربكأ  ناثدح هيلع نم نأ : خيشلا حّجر

 .هصوصخب هوني مل ولو ءرغصألا نع يفكي هنأ «لسغلاب هندب
 .بهذملا يف وه كلذكو :ليقع نبا خيشلا لاق .(۱۸ص تاراتخملا)



 مسميتلا

4| 

 ؛ہدسج رئاس ىلع ءاملا ضيفي مث - ٤

 را یب هيلجر لسغي مث ۔ ٥

 :اذه نم ضرفلاو - ١

 .ةفيثكلاو ةفيفخلا روعشلا تحت امو «ندبلا عيمج لسغ

 .ملعأ هللاو

 ممیتلا باب

 ٢ - ةراهطلا نم "يناثلا عونلا وهو .

 ءاضعأل ءاملا لامعتسا رذعت اذإ "ءاملا نع لدب وهو ۔٣

 رر فوض را ہم اضم را اا
 اا

 :نأب ءاملا ماقم بارتلا موقیف - ٤

 «ثادحألا نم هيلع ام عفر یونی ١

 .(۳۱۷) ملسمو ء(۳۸۲/۱) يراخبلا هاور «ةنوميم ثيدح يف امك ()

 .ءاملاب ةراهطلا وهو لوألا عونلا مدقت (0)

 الو .تقولا لوخد هل طرتشي الف «هلاوحأ لك يف ءاملا مكح همكح (0)

 امو ضرفلا هب حابتسا لفنلل مميت اذإو «هجورخب الو هلوخدب لطبي

 .(8١ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خيشلا هررق امك . و

 .ندبلا ةساجن نم عرشي الو معلا وج Û : خيشلا حجر )€(

 ٠٢(. ص تاراتخملا)



 نيكلاسلا

 هللا مسبلا یا

 عا رم ةد بارلا ترص مت

 .هيفك عيمجو .ههجو عيمج امهب حسمي - ٤

 نا الف نیترم برض نإف 65

 کپ

 اًمْيِط اًديِعَص ed هللا لاق ٭
 2 00 E ُةَنَي مکیِیأو ھ۶ وہ اوخسماف

 عَ ,E 1 رت لو چک ن رم مڪي
 .[5 :ةدئاملا] 4وکٹ لَم

 مل ًاسمخ تيطعأ» :لاق يب يبنلا نأ رباج نعو ٭
 ةريسم بعرلاب ترصن :يلبق ءايبنألا نم دحأ رهط
 لجر اميأف .ًاروهطو ًادحسم را يل تلعجو ںھش

 لت ملو یئانغلا يل تلخ بوس ةالصلا هتک ردأ

 ىلإ ثعىي يبنلا ناكو ةعافشلا تلظعار « يلق دحأل

 اگ و نفق اغ سانلا ىلإ تثعب تثعبو ؛فصاخ هموق

 بارت نم «ضرألا ىلع دعاصت ام لكب نوكي مميتلا نأ :خيشلا ححص )١(
 رهاظلا نأل ؛كلذ ريغ وأ ءرجح وأ ءلمر وأ ہل رابغ ال وأ رابغ هل
 . .ةالصلا هيف هتكردأ عضوم لك يف مميت هنأ يب يبنلا لاح نم
 .(9١ص ةيلجلا تاراتخملا)

 )05١(. ملسمو )170/١(, يراخبلا هجرخأ (



 ضبحلا

 =[. )چچ چ ڑچّجھڈڑمرشچشچےشعشش

 :هل لحي مل رغصأ ٌثدح هيلع نمو - ٩

 ءىلصي نأ- ١

 :تدلاب ۳
 تشمل دوب الوب

 : ربكأ ثدح هيلع نم ديزيو ۔ ۷
 هنارقلا نم اها رقي ال قا ا

 ٢ ءوضو اي دحسملا ف كيلي الو +

 ةءامشلاو اا ديدتو
 موصت ال اهنأ-١

 ءاهؤطو :لحي الو ؟

 .اهقالط الو ۔٣

 ضيحلا باب

 دح الب « ضيح هلأ :ةأرملا يع يذلا مدلا یف لصألاو أ

 ا ال وردت هلو تس

 يف لالدتسالا يف سفنلا لاطأو ءہراتخا ام ةحص خيشلا نيب )١(

 ضیحلا ةلأسم ىلع بترتيو :لاق مث «(70 ٤۳ص ةيلجلا تاراتخملا)

 ام هيف لاقيو «هرثكأل الو هلقأل دح ال نأ حيحصلا نأ :سافنلا ةلأسم

 ثيحف» :(١۱۲ص قورفلاو دعاوقلا يف) خيشلا لاقو . ضيحلا يف ليق

 = ترهطت ترهط ثيحو «ةيعرشلا ماكحألا هب تقلعت داتعملا مدلا دجو



 تالا
 نيكلاسلا جهنم

 الإ اهنع عطقني ال راص وأ ءةأرملا ىلع مدلا قبطأ نإ الإ <

 ا خذاحتسم ريصت اهنإف آس

 ١ "'اهتداع سلجت نأ ايي يبنلا اهرمأ دقف ۔ .

oY 

 . ””اهزييمت ىلإف «ةداع اهل نكي مل نإف -
 مايأ ةتس : نک ساس تی ے رو 5

 ةي وا

 لمعلا هيلعو «صوصنلا هيلع تلد يذلا اذه «ضيحلا ماكجأ تلازو
 ءهيلإ يهتنت نس رثكأو هيف ضيحت نس لقأ. دييقت امأو «نيملسملا .نيب

 «لمحلا ةدم اذكهو یم ساس وار صل لادا
 نیب قورفلا 7 وک دقوا کک رم نا هنأ حيحصلا ٠

(00 

(۳) 

 ان

 عنم مدعل ؟تنعلا ان اسلا طر زاوج خيشلا ححص
 اهمكح نآلو ءقرع مد :اھتآلو .«كلذ نم تاضاحتسملا جاوزأ يَ يبنلا
 ةيلجلا تازراتخملا) .ءطولا كلذکف ءيش لك يف تارهاطلا مكح
 ی

 ملسمو ء(١/٤٢٦) يراخبلا دنع شحج تنب ةبيبح مأ ةصق يف امك
 )۳۳٤٣(.

 . ةضاحتسالا مد نع ضيحلا مد زيمت نأ وهو



 7= ةالصلا طورش

 "نالا باستك

 [ةالصلا طورش]

 :اهطورش نم ةراهطلا نأ مدقت -

 اگ لال رک : اط ور دار تو

 لوا یف ايك يبنلا ّمأ هنأ» :ليربج ثيدح هيف ٌلصألاو هد

 نيذه نيب ام ةالصلا «دمحم اي :لاقو «هرخآو «تقولا

 يلا یا او يئاسنلاو دمحأ هاور «نيتقولا

 ا يمر ومو دي یتا عر یو
 لجرلا لظ ناكو ؛سمشلا تلاز اذإ :رهظلا تقو» :لاق

 ‹رصعلا رضحت مل ام .هلوطك

 ؛سمشلا ٌرفصت مل ام :رصعلا تقوو

 «قفشلا بغي مل ام :برغملا ةالص تقوو

 «ليللا فصن ىلإ :ءاشعلا ةالص تقوو

 مكح ًالسكو ًانواهت اهكرت وأ «ةالصلا بوجو دحج نم نأ : خيشلا نيب )١(

 .(90١ص رئاصبلا رون) .نيدترملا ىلع ىرج ام هيلع ىرجو «هرفكب

 ءهححصو )١59( يذمرتلاو ء(۳۹۳) دوادوبأو )١/*”7"(. دمحأ هاور (۲)

 )٦-۹(. ینطقرادلاو .(775) ةميزخ نباو



 نيكلاسلا جهنم
= 

 EE تا اس توو
 7 را سلا

 كردأ نم» :لَپ هلوقل ؛ةعکر كاردإب ةالصلا تقو كرديو ۔۷
 . هيلع قفتم "«"ةالصلا كردأ دقف ءةالصلا نم ةعكر

 اا ندعل اهو نع اهب كات وأ اهر ات لحي الو ۔۸
 ا ٤

 م

 :نم رذعل زوجي هنإف اد و 0

 .اهوحن وأ «ضرم وأ «' © طم وأ ءرفس

 :الإ اهتقو لوأ يف ةالصلا ميدقت لضفألاو ۔٠

 .(515) ملسم 0(
 . اهكردأ :(أ) يف )۲)

 كاردإلا نأ :خيشلا نيب دقو .(۷ ۔ )٦ ملسمو «(0۷ /۲) يراخبلا هاور (۳)
 .تقولاو ةعامجلاو ةعمجلا تاكاردإلا عيمج :لمشي ثيدحلا اذه يف

 .(۲۹ص ةيلجلا تاراتخملا)

 ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ :(۲۷ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خيشلا لقن )٤(
 رذعل ًادمعتم اهتقو نع ةالصلا ريخأت لحي ال هنأ ىلع ةمئألا قافتا ىكح
 داهجلا لجأل اهريخأت اوزاجأ ءاملعلا نإف ءداھجلا ريغ راذعألا نم
 ام امأو «لاحلا هذه يف هوزيجي مل ءاملعلا روهمج ناك نإو ءعورشملا
 تقولا يف ناسنإلا يلصي لب ءريخأتلا حيبي الف راذعألا نم كلذ ىوس
 .هتردق بسحب

 .(ط با نم ةدايز )٥(



 ' ةالصلا طورش
 ۳ چجس-سم١ڈةء,و۔وو:ےکک

 = | 00 کی

 قطع ملا اذإ اسلا

 .رحلا ةدش يف َرهظلا الإو ۔۲

 نإف «ةالصلا نع اودربأف رحلا دتشا اذإ» : ةي ىبنلا لاق ٭

 . "منهج حيف نم ٌرحلا ةدش

 ترش اووف اهؤاضق هيلع بجو ةالص هتتاف نمو 5

 <« دالا توف فاش رآ ليج وأ ت جلا یس ناف ٣

 و 90 0

 فصی ال ء'حابم بوثب ةروعلا رتس : "اهطورش نمو - ۳

 :ةريشيلا

 : عاونأ ةثالث ةروعلاو - 4

 (ةيكلابلا ةريجلا ةأرعملا ةروغ<<ی مر ظلم د 4

 .(316) ملسمو ء(۱۸ ۔ ٠١ /۲) يراخبلا هاور 00

 .ًابترم اهئاضق ىلإ ةردابملا :«ط «ب» ىف (۲)

 ادحاو ًالوق ثقولا يف ةالصلا توف دصقي هلعل :ليقع نبا خيشلا لاق ()

 .حيحصلا ىلع ةعامجلا ةالص توف اذكو

 .«ط ؛ب) :ىف تسيل )٤(

 ثتاراتتملا) للا در امك ةعامجلا رفع طاس كلذكو 4و

 .(١؟9ص ةيلجلا

 .ةالصلا :يأ ()

 ال هنأ ةرورضلا لاح يف وأ ًايسان سجن بوثب یلص نم نأ :خيشلا ررق (۷)

 .(۲۹ص ةيلجلا تاراتخملا) . هيلع ةداعإ



= 

60 

 ے2

 نيكلاسلا جهنم

 5 8 .2 : )١(
 .اههجو الإ ةالصلا يف ةروع اهندب عیمجق

 «رشع ىلإ نينس عبس نبا ةروع یهو :ةففخمو -

 ا ةريعلا نم .مهادع نم ةروع نر : ةطسوتمو ۳

 4دہشت لك دني لکیر وذ مو يتب« » :یلاعت لاق ٭
 ١"[. :فارعألا]

 :ةلبقلا لابقتسا :اهنمو
 اسس سس ی

 دج لا رطَس َكَهَجَو لوف تجرح ُتّيَح نمو # : ىلاعت لاق #
 و

 16١[. 34و :ةرقبلا] © ٌواَرَحْلأ

 اک ہک رق نأ یت فاضل یم

 )١( عیمج ناف :«ط «ب)» يف .

 .اهنإف :«ط» ىفو .هنإف :«ب» یف )١(

 نيبكنملا رتس نأ حيحصلا :(۲۹ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خيشلا لاق (۳)
 سيل هنأو ءاھمامتو اهليمكت باب نم لجرلل ةالصلا يف امهدحأ وأ

 سیل دحاولا بوثلا يف لجرلا يلصي الا :ةريره يبأ ثيدحو «طرشب
 اعساو بوثلا ناك نإ) :رباج ثيدح هرسفي («ءيش هنم هقتاع ىلع

 نألو ؛«هيفرط نيب فلاخف وأ «هب رزئاف ًاقيض ناک نإو ءهب فحتلاف
 لوق وه امك .هليمكت باب نم ةالصلا يف هرتسف .ةروعب سيل بکنملا



 ةالصلا طورش
 كا دال

 .اهنع زجعلاب تابجاولا عيمج طقست

 ٦٦[. :نباغتلا] 4 ضعطَسسأ ام لا اوقاف #9 :ىلاعت لاق ٭

 هتلحار ىلع ةلفانلا رفسلا ىف ىلصي هيي ىبنلا ناكو» -۔۷

 ال هنأ ريغ» :ظفل يفو "هيلع قفتم اهب تهجوت ثيح
 ۱ .«ةبوتكملا يلصي

TT - ۸لا  
 :الإ عضوم لك يف ةالصلا حصتو -

 ةلبقلا لبقتسي نأ همزلي الو .(۷۰۰) ملسمو ء(۸۹/۲٦) يراخبلا هاور )١(

 يف خيشلا هررق امك «حيحصلا ىلع هدوجس وأ هعوكر وأ همارحإ يف
 . (7”ص ةيلجلا تاراتخملا)

 يف ةينلا لئاسم امأو :(۳۲ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خيشلا لاق (0)

 اهبلق بجوأ ام هتالص يف هل ضرع اذإ يلصملا نأ حيحصلاف «ةالصلا

 ىلإ ةمامإ نمو «سكعلابو «مامتئا ىلإ دارفنا نم ًالاقتنا وأ «ًالفن

 ةدراو رومألا هذه سنج نإف ءهيف روذحم ال زئاج هلك كلذ نأ «مامتئا

 . ٦ط با 7 ةدايز .(9

 .«رضت ال اهيف ةزانجلا ةالص ىوس» :(۸٤ص داشرإلا) يف خيشلا لاق )٤(



[j= 
 نيكلاسلا جهنم

 50 ةاظعأ وأ 2 عز

 دحسم اهلك ضرألا» ین يذمرتلا ننس يفو ٭

 . "”«مامحلاو ةربقملا الإ

 ةالصلا ةفص باب

 .راقوو ةنيكسب اهيلإ يتأي نأ بحتسي ۔۰

 مالسلاو ةالصلاو ییا مسب» :لاق دجسملا لخد اذإف ١-

0) 

(۲) 

۳ 

(٤) 

 باوبأ يل حتفاو «يبونذ يل رفغا مهللا هللا لوسر ىلع

 .''(كعمحر

 ةلبزملاو ةرزجملا نع يهنلا امأو» :(58ص داشرإلا) يف خيشلا لاق

 «ةجح هب موقت ال فيعض وهف هللا تيب رهظ قوفو «قيرطلا ةعراقو
 تاراتخملا) :اًضيأ رظنيو .«اهلثم اهتحطسأ :مهلوق اذه نم فعضأو

 .("١ص ةيلجلا

 .(ط 2ب» : نم ةدايز

 نابح نباو ء(٢٥۷) هجام نباو ء(۳۱۷) يذمرتلاو (5947) دوادوبأ هاور

 يراخبلا طرش ىلع حيحص :لاقو )70١/١(« مكاحلاو ء(۳۳۸ دراوم)

 .ملسمو

 ةمطاف اهتدج نع نيسحلا تنب ةمطاف ثيدح نم (۷۷۱) هجام نبا هاور

 ءاهتدج كردت مل ةمطاف نأل ؛عاطقنا هيفو  اهنع هللا يضر  ىربكلا

 هنّسح هّلعلو ءهنّسحو (هللا مسب) هلوق نود )۳۱٣( يذمرتلا هاورو



 ةالصلا ةفص

= 
 .دجسملا لوخدل یتمیلا عر : مدقیو ۲

 . هنم جورخلل قرسلاو -۷۳

 باوبأ يل حتفاو» :لوقي هنأ الإ ءركذلا اذه لوقيو ۔٤

 ہاور يذلا” ثيدحلا “كلذ ىف درو امك ««كلضف

 . ( هجام نباو کچا

 .ربكأ هللا :لاق ةالصلا ىلإ ماق اذإف ۔٥

 «هينذأ E نإ وأ « هيبكذم وذح ىلإ هيدي ۶ عفریو ے۲
0 

 )٥١/۲( یئاسنلا ہاور.دیسأ یبآ ..وأ ديمح ىبأ ثیدح اھنمو ءهدهاوشل

 اذإ Bib (VI) ملسم 7 (۷۷۲) اپ نباو (570) دوادوبأو

 اذإو «كتمحر باوبأ يل حتفا مهللا» :لقيلف دجسملا مكدحأ لخد

 ةريره يبأ نع بابلا يفو .«كلضف نم كلأسأ ينإ مهللا :لقيلف جرخ

 . يريصوبلا هححصو (۷۷۳) هجام نبا هاور

 .ثيدحلا يف كلذ درو :«ط» يك )

 .(ط» :نم ةدايز )٢(

 نم ء(۷۷۱) هجام نباو ء(٣۳۱) يذمرتلاو ء(٦/۲۸۲) دمحأ هاور (۳)

 هدنس يفو :(۳۷۰۱/۲ داعملا داز) يف طوؤانرألا لاق ء«ةمطاف ثيدح

 ء(۱٦۸) ينسلا نبا دنع سنأ ثيدح نم دهاش هلو «عاطقناو فعض

 .ھا .يذمرتلا هنسح اذلو «ثيدحلا هب ىوقتيف «فيعض هدنسو

 .عفرو :4طا۷ يف ٤(

 )٥( يتمحش :“(ط) يف .



 ات

-۷۷ 

۸ 

2۹ 

 ٠م

- ۸١ 

- ۲ 

- ۸۲ 

 نيكلاسلا جهنم

 «مارحإلا ةريبكت دنع - ١

 ؛عوکرلا دنعو 5

 «هنم عفرلا دنعو ۔٣

 كلذب تحص امك «لوألا دهشتلا نم مايقلا دنعو - ٤
 . رال يبنلا نع ثيداحألا

 ؛یرسیلا ىلع ىنميلا هدي عضيو
 .هردص ىلع وأ ءاهتحت وأ «هترس قوف

 :؛كمسا كرابتو «كدمحبو مهللا كناحبس» :لوقيو
 نسم هريغ وأ .''”كريغ هلإ الو .ءكدج ىلاعتو
 : تا . "716 ىبنلا نع ةدراولا تاحاتفتسالا

 و
 ءةحتافلا أرقيو

 ةيثالثلاو ةيعابرلا نم نییلوألا نيتعكرلا يف ءاهعم أرقيو

 )١( ملسمو ء(۲۲۲ /۲) يراخبلا هاور ءرمع نبا ثيدح يف امك )۳۹۰(.

 ؛(٦۸۰) هجام نباو .(؟17) يذمرتلاو ء(۷۷۲) دوادوبأ هجرخأ (۲)

 :لاقو ء(۱/٥٣۲۳) مكاحلاو 2/0 يقهيبلاو )٥(‹ ينطقرادلاو

 ملسم هاور دقو ءاأعوفرم ديعس يبأو ةشئاع نع «دانسإلا حيحص»

 .ًافوقوم رمع نع يواحطلاو ةبيش يبأ نباو مكاحلاو

 .ينابلألل يئ يبنلا ةالص ةفص يف اهرظنا ١



 ةالصلا ةفص
|= 

 :نوكت ةروس
 ,''"لصفملا لاوط نم :رجفلا يف أ

 «هراصق نم :برغملا يفو ۔ ب
 .هطاسوأ نم : یقابلا يفو  ج

 اليل ةءارقلا ىف رهجي ۔٤

 بتلا دلا و هجا ہال را اه رسيو ٥-

 ا یس فا افعال

 ؛عوکرلل ربكي مث - ٦

 .هيتبكر ىلع هيدي عضيو ۔۷

 «هرهظ لايح هسأر لعجيو ۔۸

 ہ9 '*”(ميظعلا يبر ناحبس» :لوقيو ۔۹

(1) 

(۲) 

(۳) 

(€) 

 ىلإ *ق# نم :هلاوط ءنآرقلا رخآ ىلإ 4قإ# ةروس نم :لصفملا
 نم :هراصقو «#ىحضلا# ىلإ «مع# نم :هطاسوأو معاف

 . ا۴ سانلاف ىلإ (ىحضلا#
 . نیدیعلا :«ط» يف

 .(ط ءانا» :ىف تسيل

 ؛(۸۷۱) دوادوبأو ء(۲۹۹/۱) ىمرادلاو ؛(٥/۳۸۲) دمحأ هاور
 (۸۸۸) هجام نباو ء(۱۹۰/۲) يئاسنلاو ءہححصو ء(٢٦۲) يذمرتلاو

 يبر ناحبس» :هعوكر يف لوقي ناكف لَك يبنلا عم یلص هنأ ةفيذح نع
 . «ىلعألا يبر ناحبس» :هدوجس يفو ؛«ميظعلا



 نيكلاسلا جهنم
EE 
  2 ۰كناحبس» :هدوجسو هعوكر ا كلذ عم لاق نإو

 بف ى رفغا مهللا .كدمحيبو انبر مهللا

 ١- سار عفري مث

 ١ - ءدرفنم وأ ًامامإ ناك نإ .«هدمح نمل هللا عمس» :ًالئاق ۱
 ًابيط ًاريثك ًادمح] دمحلا كلو انبر» : "لكلا لوقيو ۔۳

 تئش ام ءلمو «ضرألا ءلمو ءامسلا ءلم [هيف ًاكرابم
 کب ءيش نم

 .ىف :(ط ءب» ىف )١(

 يضر - ةشئاع ثيدح نم )۸٤(( ملسمو ء(۱۹۹/۲) يراخبلا ةسرخأ )۲(

 .- اهنع هللا
 .ًاضيأ :(ط ءب» ىف (۳)

 نم هرهظ عفر اذإ» لكي هللا لوسر ناك :هظفلو :(475) ملسم هجرخأ (:)
 ءلم دمحلا كل انبر مهللا «هدمح نمل هللا عمس :لاق عوکرلا
 نم ًاضيأ هاورو ««دعب ءيش نم تئش ام ءلمو ؛ضرألا ءلمو تاومسلا
 ام قحأ .دجملاو ءانثلا لهأ» :هيف دازو )٤۷۷( كلذك ديعس يبأ ثيدح

 امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال مهللا ءدبع كل انلكو دبعلا لاق
 ًاضيأ هوحن سابع نبا نع یورو .؛ٌدّجلا كنم ٌدَجلا اذ عفني الو .تعنم
 ثيدح 0 يهف «[هيف ًاكرابم ًابيط ًاريثك ًادمح] :ةدايز امأو «(4/8)

 عفر املف لك يبنلا ءارو يلصن ًاموي انك :لاق يقّرّزلا عفار نب ةعافر
 كلو انبر :هءارو لجر لاق «هدمح نمل هللا عمس :لاق ةعكرلا نم هسأر
 ؟«ملكتملا نم» :لاق فرصنا املف «هيف ًاكرابم ًابیط ًاريثك ًادمح ءدمحلا
 - «لوأ اهبتكي مهيأ اهنوردتبي ًاكلم نيثالثو ةعضب تيأر» :لاق ءانأ :لاق



 F= ةالصلا ةفص
 :ةعبسلا هئاضعأ ىلع دجسي مث ۔٤

 : مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ» :ِكَي يبنلا لاق امك

 نيتبكرلاو نيفكلاو  هفنأ ىلإ هديب راشأو - ةهبجلا ىلع
 +هيلع قفتم «نيمدقلا فارطأو

 ٥ - '"'”(ىلعألا يبر ناحبس» :لوقيو 2

 ءربكي مث 555

 وهو وكيلا بصنیو (یرشسیلا هلجر یلع سلجيو -_ ۷

 . شارتفالا

 دهشتلا يف الإ «"ةالصلا تاسلج عيمج يف كلذ لعفيو ۔۸

 صضرالا يلع لج, ناب كرو تا ی۹ تعال

 «نميألا فلخلا نم یرسیلا هلجر جرخيو
 «ينقزراو «يندهاو «ينمحراو يل رفغا بر» :لوقيو ۔ ۹

 .'””(ينفاعو ينربجاو

 ۔(۷۹۹) يراخبلا هاور =

 )١( ملسمو ء(۲۹۷/۲) يراخبلا هجرخأ )٤۹۰(.

 .(۸۹) ةرقفلا يف هجيرخت قبس (0)

 . شارتفا ةالصلا تاسلج عيمجو : اط با يف )۳(

 )٤( رئاصبلا رون) نادهشت اهيف يتلا ةالصلا يف :يأ ص١١(.

 نباو .«(584) يذمرتلاو ء(۸۰) دوادوبأو ء(۳۷۱/۱) دمحأ هجرخأ (6)

 .(۱۲۲ /۲) ىقهيبلاو ءهححصو ء(٢٦۲ /۱) مكاحلاو ء(۸۹۸) هجام



 نيكلاسلا جهنم

 :یلوألاک ةيناثلا دجسي مث - ٠

 «هیمدق رودص ىلع «ًاربکم ضهني مث - ١

 :ىلوالاك ةيناثلا:ةعكرلا یلصیؤ ے٦

 .لوألا دهشتلل سلجي مث ۔٣

 مالسلا «تابيطلاو .«تاولصلاو ہل تايحتلا :هتفصو ٠١

 انيلع مالسلا «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو

 . ''”(هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو
 وبكل" قوم

 ٦ '"”ةعكر لك يف ةحتافلاب هتالص يقاب يلصيو ۔ .
 000 ا سرا اچ الا ديفا نيني قا 10۷

 :2©' مدقت ام ىلع دیزیو” ۔ ۸

 امك «دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا - ١

 )١( ملسمو :(۱۳/۱۱) يراخبلا هجرخأ )٥٦٤((.

 ىلع دهشتلا دعب يذلا يف رصتقيو «هتالص ةیقبل موقي مث :«ط ءاب» يف )٢(

 . ةحتافلا

 .ريخألا سولجلا يف دهشتي مث :(«ط» يف (0)

 .(ط» :نم ةدايز )٤(

 )٥( ةرقفلا يف ًاقباس روكذملا وهو )٠١5(.

 .ًاضيأ لوقيو :(طہ يف )٦(



 ةالصلا ةفص

 ىلع كرابو «ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلع تيلص

 «ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك «دمحم لآ ىلعو دمحم

 . "'”ديجم ديمح كنإ
 «ربقلا باذع نمو «منهج باذع نم هللاب ذوعأ  ؟

 حيسملا ةنتف نمو ‹تامملاو ايحملا ةلتف نمو

 لالا

 .بحأ امب هللا وعديو - ۳

 ةمحرو مكيلع مالسلا» هراسي نعو «هنيمي نع ملسي مث ۔۹

 . (هللا

 اوف دوادوبأ هاور ءرجح نب لئاو دخل

 : تاروکذملا نم ةيلوقلا ناكرألاو _ ٠١

 «مارحإلا ةريبكت - ١
 «مومأم ريغ ىلع ةحتافلا ةءارقو - ۲

 )١( ملسمو ء(٦/۸٥٦) يراخبلا هجرخأ )4٦٥٤(.

 . سابع نبا نع «(0940)و ةريره يبأ نع ((08/) ملسم هجرخأ (۲)

 .(ط» :نم ةدايز (۳)

 مقرب لوصألا عماج) يف طوؤانرألا رداقلادبع لاق ء(۹۹۷) دوادوبأ هاور ()

 نكلو «هيبأ نم عمسي مل لئاو نب ةمقلع نإف ‹عطقنم هدانسإو 27

 .اهب ىوقي هانعمب دهاوش ثيدحلل
 )٥( الو «هيلع ةءارق الف ءمامإلا ةءارق عمس ىتم مومأملا نأ :خیشلا بوص =



 نيكلاسلا جهنم

 ۳ و ھوا رو

 لاو
 :الإ ءةيلعف ناكرأ :اهلاعفأ ىقابو ۔ ١

۱۲ 

 ("ةالصلا تابجاو نم هنإف ءلوألا دهشتلا - ١
 «مارحإلا ةريبكت ريغ تاريبكتلاو - ۲

 ؛عوکرلا يف ؛میظعلا يبر ناحبس» :لوقو - ۳
 «دوجسلا يف ت7 «ىلعألا يبر ناحبسالو - ٤

 داز امو «ةرم «ةرم نيتدجسلا نيب «يل رفغا براو

 درفنملاو مامولل «هدمح نمل هللا عمسأا :لوقو - ٦

 . لكلل «دمحلا كل انبر»و -۷

 هدوجس اهربجيو ءوهسلاب طقست تابجاولا هذهف ١

(۳ 

(٤٤ 

 :لاق .ةيرهج وأ ةيرس «ةحتافلا هيلع تبجو عمسی مل اذإو ؛عرشت
 .ةلدألا هب عمتجتو «ةلأسملا هذه يف لاوقألا لدعأ لوقلا اذهو
 .(۳۸ص ةيلجلا تاراتخملا)
 رئاصبلا رون) .ِِلكَك يبنلا ىلع ةالصلا :اهناكرأ نم نأ خيشلا ركذ
 .(۱۷ص

 .ًانكر نيتميلستلا (۱۷ص رئاصبلا رون) يف خيشلا ٌدع
 .(۱۷ص رئاصبلا رون) .ًاضيأ بجاو دهشتلل سولجلا كلذكو
 .(ط «ب)» :نم ةدايز



 ةالصلا ةفص

1 

٤ 

506 

 تع |[
 ا سا ات وقت

 :ادمغ الو الھج الو اويس ظفر ال ناكرألاو

 .ةالصلل لمكم لاعفأو لاوقأ ننس يقابلاو

 .اهناكرأ عيمج يف ةنينأمطلا :'''ناکرألا نمو

 ىلإ تمق اذإ» :لاق ويي يبنلا نأ «ةريره يبأ نعو ٭

 أرقا مث ءربكف ةلبقلا لبقتسا مث ءءوضولا غبسأف ةالصلا

 لا مث ءنآرقلا نم كعم رسیت ام

 نئمطت یتح دجسا مث ءأمئاق لدتعت ىتح عفرا مث

 دجسا مث“ اسلاج "'نئمطت ىتح عفرا مث 00

 (اھلک كتالص يف كلذ لعفا مث ٠ ًادجاس نئمطت یتح
 . هيلع قفتم ا

 قفتم . «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : ال لاقو 7 وچ

 O ے٤

 .اط ؛ب)ا :يف تسيل (١)

 .اهناكرأ :«ط «ب» يف )٢(

 .لدتعت :٤ط «ب» يف (۳)

 )٤( :ىف تسيل »

 )٥( ملسمو ء(۲۳۷ /۲) يراخبلا هجرخأ )۳۹۷(.
 .«ط با :نم ةدايز )٦(

 = ةظفللا هذه نکل «هيلع قفتملا ثريوحلا نب ب كلام ثيدح نم ةعطق هذه )¥(



 ادخلت
 نيكلاسلا جهنم

 : هتالص نم غرف اذإف ۔-٦

 :لاقو ءًاثالث رفغتسا - ١

 اذ اي تكرابت «مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا - ١

 . "'”ماركإلاو لالجلا

 «كلملا هل «هل كيرش ال هدحو ءهللا الإ هلإ ال - ۳
 هللا الإ هلإ ال ءريدق ءيش لك ىلع وهو ءدمحلا هلو
 ءانثلا هلو ءلضفلا هلو ءةمعنلا هل «هايإ الإ دبعن الو
 هرك ولو نيدلا هل نيصلخم هللا الإ هلإ ال «نسحلا
 50 قورفاکلا

 «نيثالثو ًاثالث ءربكأ هللاو .هلل دمحلاو هللا ناحبس - ٤

 «كلملا هل ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :لوقيو
 مامت 2 .ریدق ءيش لك ىلع وهو دمحیلا هلو

 ۳ الا

 .هريغو )١١١/7( يراخبلا اهاور لب ملسم دنع تسيل

 )٦۹۱(. ملسم هجرخأ

 1ط بو قت کالا نم ةلججلا هذ
 اهنودبو ««هللاب الإ ةوق الو لوح ال» :ةدايز هيفو ء(٤۹٤) ملسم هاور
 .هريغو يئاسنلا هاور
 ا١ دل

 .(۵۹۷) ملسم هجرخأ



 وهسلا دوجس
 |:| ص

 :رشع تابوتکملل ةعباتلا ةدكؤملا بتاورلاو _ ۷

 هللا يضر رمع نبا ثيدح يف ةروكذملا هو "7
 ©" اھ

 :تاعكر رشع الل هللا لوسر نع تظفح» :لاق

 ءاهدعب نيتعكرو «رهظلا لبق نيتعكر -

 «هتيب يف برغملا دعب نيتعكرو -

 "0 پ۹0 69070
 انيك نال عد

 ° ركشلاو ةوالتلاو وهسلا دوجس باب

 :اذإ عورشم وهو ۸

 ءًامايق وأ ًادوجس وأ ًاعوكر ةالص یف ناسنإلا داز - ١

 7 ءًادوعق وأ

 .«ط با :نم ةدايز )١(

 )٢( حبصلا :«ط با يف .

 دقو .رمع نبا ثیدح نم (۷۲۹) ملسمو (۱۸/۳) يراخبلا هجرخأ )۳)

 ةرشع اتنثا بتاورلا نأ :(۱۹ص رئاصبلا رون) هباتك يف. خیشلا نب

 . ةعكر

 لوألاو ءلفن ناريخألاف «قرفلا عم امهنيب عمج :ليقع نبا خيشلا لاق (:)

 .امهنيب عمج «مارملا غولب» يف اذكهو ءةلمجلا يف بجاو



 نيكلاسلا جنم

 دجسو هب یا : تاروكذملا“' نم ات صقن وأ 2

 ا

 ,"”وهس اهتابجاو نم ًابجاو كرت وأ ۔۳

 ٤ - ©9ناصقن وأ ةدايز يف كش وأ .

 .“دجسف لوألا دهشتلا نع ماق لَك هنأ تبث دقو *

 ؛ہورکذ مث ءرصعلا وأ رهظلا نم نيتعكر نم ملسو» ٭
 : هلل دجسو ممتف

(0) 

(۲) 

(۳) 

(٤ 

(0) 

0) 

 .دجسيو هب يتأي ناكرألا نم ًائيش صقن وأ :٠ط «ب» يف
 لإ لفت از رک سفر یی ی از ی انكر كرت نم
 ةيناثلا موقتو ىلوألا يغليف ءةعکرلا كلت يلت يتلا ةعكرلا يف هريظن
 .(٥۳ص تاراتخملا) .اهماقم

 41: نفك كيبل

 كش يف لاوقالا حصأ :(٣٦۳ص ةيلجلا تاراتخملا) يف ےن لاق
 ناک نإ ۔ لقألا وهو ۔ نيقيلا ىلع ينبي هنأ : تاعکرلا ددع يف يلصملا
 نظ هل ناك نإ هنظ ةبلغ ىلع ينبي هنأو «حجرأ لقألاو ًايواستم كشلا
 . . حجار

 نب هللادبع ثيدح نم (|۱۷۷) ملسمو (۹۲۰/۳) يراخبلا هج رخأ

 ءايسان لوألا دهشتلا نم ماق اذإ يلصملا نأ :خيشلا ررق دقو هيك

 «ةءارقلا يف عرشی مل ولو ءعجري ال هنأ «همايق دعب الإ ركذي ملو
 .(”هص ةيلجلا تاراتخملا) .ةريغملا ثیدحل
 )٥۷۳(. ملسمو ء(۸/۱۰٦٦٥) يراخبلا هجرخأ



 ےل وهسلا دوجس

 ؟ةالصلا تديزأ :هل ليقف اتو رهظلا ىلصو ٭

 دجسف ءًاسمخ تيلص :اولاق «؟كاذ امو» :لاقف

 . "هيلع قفتم «ملس امدعب نيتدجس
 مك ردي ملف «هتالص يف مكدحأ كش اذإ» :لاقو #

 ام ىلع نبيلو «كشلا حرطيلف ؟ًاعبرأ مأ ءًاثالثأ :ىلص

 ناك نإف < ؛ملسی نأ لبق نيتدجس دجسي مث  نقیتسا

 ًامامت یلص ناک نإو ؛هتالص هل نعفش ًاسمخ یلص

 .'"ملسمو دمحأ هاور «ناطيشلل ًاميغرت اتناك
 د وأ مالسلا لبق دجسي نأ هلو ۔۹

 ةالصلا يف عمتسملاو ٰیراقلل ةوالتلا دوجس سرا ١

: 5 
 : اهجراخو

(0۱) 

00 

(۳) 

2 

(0) 

 يراخبلا هجرخأ )١/ ٦٥٠٤ - ٥٥٤(ء ملسمو )٥۵۷٤(.

 )٥۷١(. ملسمو «(۸۳ /۳) دمحأ هجرخأ

 ةيلجلا تاراتخملا) .خيشلا هررق امك «دّهشَت وهسلا دوجس دعب سيلو

 .(٣٦۳ص

 يف دجسي نأ ةدجس ةيآ الت اذإ عمتسملاو ئراقلل نسيو :«ط بال يف

 .ةدحاو ةدجس اهجراخ وأ ةالصلا

 نإو ءاهمكح همكحف ةالصلا يف ناك نإ ةوالتلا دوجس نأ : خيشلا نب

 الو ...ةلبقلا ريغ ىلإو ةراهط ريغ ىلع زوجي ءاعد وهف اهجراخ ناك

 دوجس هلثمو «ءاعدلا هل ام هبشأ لب ءاهل عرشی ام مومع يف لخدي

 .(٣٦۳ص ةيلجلا تاراتخملا) . یلوأ لب ركشلا



۷ 
 نیکلاسلا جهنم

 يقل هے تعلتلا وأ مح ہل: تددجت اذا كلذكو: ٦١

 .ةوالتلا دوجسك ا یس را

 اهتاهوركمو ةالصلا تادسفم باب

 :؟ةالصلا لطبت -
 ًاوهس وأ ًادمع هيلع ردقي وهو طرش وأ نكر كرتب - ١

 | ادمع بجاو ڈو 0 تاب مل اذإ ھوا

 e مالكلابو - ۲

(۱) 

(0 

(۳ 

(٤٤ 

 لوق مامإلا ةالص نالطبب لطبت مومأملا ةالص نأب لوقلا نأ :خيشلا ررق
 هنم لصحي مل ٍلصم لك نأ ىلع لدت ةلدألا لب «هيلع ليلد ال « فيعض

 مومأملا ةالص تقلعت امنإو ؛ةحیحص هتالص نأ هتالصل دسفم هسفنب

 اهتحص مامإلا لاعفأ نأ ال «ةعباتملا بوجو ثيح نم مامإلا ةالصب
 .(۳۳ص ةيلجلا تاراتخملا) .مومأملا ةالص ىلإ يرست اهداسفو
 .«ط «ب» :يف تسيل

 » :يف تسيل

 مأ نافرح ناب ءاوس ةالصلا لطبت ال ةحنحنلاو باحتنالا نأ : خيشلا ررق
 هسايقو «لاطبإلا ىلع لدي ام هيف دري مل هنأل ؛ال مأ ةجاحل ناك ءاوسو ءال
 .2يل حنحنت ة ةالصلا يف ناك نإو» : : يلع ثيدحلو تو رسو

 رس وا ایما 'ارھہ س تا فال نأ : خیشلا نب
 = ؛اهبلص يف ًالهج وأ ًاوهس مالكلا كلذكو 0



 اهتاهوركمو ةالصلا تادسفم
|= 

 ‹ةهقهقلابو ۳

 ؛''*ۃرورض ريغل ةيلاوتملا ءآفرع ةريثكلا ةكرحلابو - ٤

 «هب الإ ةدابعلا متت ال ام كرت لوألا يف هنأل

 .اهيف هنع ىهني ام لعف تاريخألابو

 :هركيو ۔ ٤

 ؛ةالصلا ىف تافتلالا ١

 وه :لاقف ؟ةالصلا ىف تافتلالا نع لٹس لكي ىبنلا "”نأل

 , 7 يداخببلا ءاورتةدبعلا ةالص نم ناطينشلا هسلتخي نمالتخا
 ةثيعلا کو۷٢

 «ةرصاخلا ىلع ديلا عضوو ۳

 هعباصأ كيبشتو - ٤

 ءاهتعقرفو ۔ ٥

 .(٣۳ص ةيلجلا تاراتخملا) .مكحلا نب ةيواعمو «نيديلا يذ ثيدحل

 رون) .لهجلاو وهسلا عم ريسيلا الإ اهيف برشلاو لكألاب لطبت :لاقو

 ۔(۱۷ص رئاصبلا

 امأو ؛ةجاح ريغل ةريسيلا یھف :ةهوركملا امأو «ةمرحم ةكرحلا هذه )١(

 اتم نوفاسلا اتر نكرر تقلا: او تعال ا يهف :ةحابملا

 ؛فصلا ليدعتل ةكرحلاكو ؛فوخلا ةالص يف فوفصلل رخأتلاو مدقتلاك

 .(178ص قورفلاو دعاوقلا) هباتك يف خيشلا هررق امك

 .تافتلالا نع لگ ىبنلا لئثس امك :4أ» ىف (0

 )۲۳٣/٢(. يراخبلا هجرخأ (۲)



l= 
 نيكلاسلا جهنم

 لكلا ءاعقإك ًايعقم سج سلجی نأو ا

 ەیھلی ام لبقتسی نأو -۷
 :لغتشم هبلقو '"”اهيف لخدی وأ ۸
 .نيثبخألا ةعفادمب -

 ؛“؟'هيهتشي ماعط ةرضحب وأ -
 هعفادی وه الو ماعط ةرضحب ةالص ال» : لع هلوقل

 ظ . هيلع قفتم «ناثبخألا

 يف هيعارذ لجرلا شرتفي نأ هيب يبنلا ىهنو ۔ ۹
 , وعلا

(1) 

(۲) 

(۳ 

(€) 

(٥) 

(30 

 .(ط ءاب» :نم ةدايز

 «نيقاسلا بصنو «ضرألاب نيتيلألا قاصلإ :لوألا :ناريسفت هل ءاعقإلا
 دنعو ءءاھقفلا ةماع دنع هوركم اذهو «ضرألا ىلع نيديلا عضوو
 .ةالصلا هب لطبت ال نکل ءمارح ةيكلاملا

 وهو «ضرألا ىلع هيدي عضيو «هيبقع ىلع هيتيلأ عضي نأ :يناثلاو
 نيتدجسلا نيب ةيفيكلا هذهب هنأ ةيعفاشلا ىريو «روهمجلا دنع هوركم
 ال :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع لقنو ملسم حيحص يف ثيدحلل « ةنس

 ةعوسوملا) .هنولعفي اوناک ةلدابعلا :لاقو ءهلعف نم بيعأ الو هلعفأ
 ۸۸/٦(. ةيتيوكلا ةيهقفلا

 . ۷با :یف تسيل

 .(ط ب) ی تیل

 . يراخبلا نود .هريغو (055) ملسم هاور لب

 )٦۹٤٤(. ملسمو (۳۰۱/۲) يراخبلا هج رخأ



 عوسطتلا ةالص
 هعاام]

 عوطتلا ةالص باب

 .[فوسكلا ةالص]

 '''فوسکلا “ةالص :اهدكآو ۔٥

 .اهب رمأو اهلعف دك يبنلا نأل

 ٦ ةشئاع ثيدح ةفص ىلع ىلصتو ۔ :

 ىلصف .“ تر"

 لغ قفتم ٤تادجس عبرأو «نيتعكر يف تاعكر عبرآ .

 .[رتولا ةالص]
  ۷«ةدكؤم ةنس رتولا ةالصو ۔

 ءارفسو ًارضح هيلع يي يبنلا مواد
 اا کسر

 ةعکر :هلقأو ۔۸

 .(ط ب١ :نم ةدايز )١(

 بوجوب ءاملعلا ضعب لاقو :(07ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خيشلا لاق (؟)

 .اهب سانلا رمأو اهلعف يي يبنلا نأل ؛فوسكلا ةالص

 . هتءارقب :اط بالا يف 2

 ام نأ : خيشلا نيب دقو . )° (1١ ملسمو )۲٤٥۹۸۷٥۷[( يراخبلا هجرخأ ٤٤)

 امك «ةاورلا ضعب نم ٌّمُهَو هنإف ةفصلا هذهل ًافلاخم تافصلا نم يور

 .(07ص ةيلجلا تاراتخملا) .امهريغو يراخبلاو دمحأ :ةمئألا لاق



 نیکلاسلا جهنم
MI 

 .ةرشع ىدحإ :هرثكأو ۔۰

 .رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نم :هتقوو ٠3٠1

 .هتالص َرخآ نوكي نأ لضفألاو ۔۱

 رتو ليللاب مكتالص رخآ اولعجا» : ب يبنلا لاق امك
 1 "هلع قفتم 7 (١")

 رتويلف :ليللا رخآ نم موقي ال نأ فاخ نم» :لاقو - ١
 ناف .ليللا رخآ رتویلف ںرخآ موقي نأ عمط نمو .هلوأ

 لمس هاور ( لضفأ كلذو .ةدوهشم ليللا رخآ ةالص

 .[ ءاقستسالا ةالص]

 . ””ءاملا دقفل سانلا ٌرطضا اذإ ةنس :ءاقستسالا ةالصو ۔ ۳
 .ءارحصلا ىف ديعلا ةالصك لعفتو ۔٤

 ٦ - نیتعکر ىلصيف ‹

 «ةدحاو ةبطخ بطخي مث _ ۷

 رمألا اهيف يتلا تايآلا ةءارقو ءرافغتسالا :اهيف رثكي -

 ءهب

 )١( يراخبلا هجرخأ )٤۸۸/۲(« ملسمو )۷١١(.

 )۲( ملسم هجرخأ )۷٥١(.

 ) )۳ضرألا تبدجأ اذإ ًاضيأو :ليقع نبا خيشلا لاق .



 یسھنلا تاقوأ

 ءاعدلا يف حليو ۔

 .ةباجإلا ئطبتسي الو -

 عفدت يتلا بابسألا ٌلعف :اهيلإ جورخلا لبق يغبنيو ۔۸

 :ةمحرلا لزنتو رشلا

 ںافغتسالاک ١

 «ةيوتلاو - ۲

 «ملاظملا نم جورخلاو ۔٣۳

 «قلخلا ىلإ ناسحإلاو ۔ ٤

 ؛ةمحرلل ةبلاج هللا اهلعج يتلا بابسألا نم اهريغو  ه

 .''"ولعأ هللاو .ةمقنلل ةعفاد

 كاز

 [يهنلا تاقوأ]

 : "”ةقلطملا لفاونلا نع ىهنلا تاقوأو _ 4

 . حمر دیق سمشلا عفترت نأ ىلإ رجفلا نم ١

 .«ط «ب)» :نم ةدايز )١(

 امكو «دجسملا ةيحتك ءاهنع يهن ال بابسألا تاوذ نأ :خیشلا حّجر (۲)

 :انه لاق اذلو «يهن تقو يف نولصي مهو دجسملا لخد مث یلص ول

 .(۳۷ص ةيلجلا تاراتخملا) . ةقلطملا لفاونلا

 وه امك ءرجفلا عولطب ال رجفلا ةالصب قلعتي يهنلا نأ :خيشلا حجر )

 - قلعتي اهيف يهنلا نإف ءرصعلا ةالصكو ءملسم يف يذلا ثيدحلا حيرص



= 

۰ 

 نیکلاسلا جسهنم

 . بورغلا ىلإ رصعلا ةالص نمو  ؟

 .لوزت نأ ىلإ ءامسلا دبك يف سمشلا مايق نمو - ۳
 . ملعأ للاو

 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص باب

 ًارضح لاجرلا ىلع سمخلا تاولصلل نيع ضرف يهو - 14

 .ارفسو
 ةالصلاب رمآ نأ تممه دقل» :يب يبنلا لاق امك
 لاجرب قلطنا مث «سانلا مؤی الجر رمآ ۶ '''ماقتف

 '''ہالصلا e ىلإ بطح نم '' مزح مهعم
 ا کا سر

 . ها ىلإ ا ناک املکو ۔ ۲

 .(۳۷ص ةیلجلا تاراتخملا) .اهتقوب ال اهتالصب
 .ماقت نأ :«ط «ب» يف

 .ىلإ بطح نم مّرحب قلطنا :«ط «ب» يف
 .اهنع نوفلختي سانأ ىلإ :«ط «ب» يف
 )٦٥١(. ملسمو ۱۲١(« /۲) يراخبلا هاور

 .قيتعلا دجسملا نم لضفأ ةعامج رثكألا دجسملا نأ :خيشلا بّوص
 .(۳۸ص ةيلجلا تاراتخملا)



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص
=۹ 

 عبسب ذفلا اا نب لضفأ ةعامجلا ةالص» :ةالك لاقو _ ۳

 . "هيلع قفتم «ةجرد نيرشعو
 دحسم امتيتأ مث ءامكلاحر يف امتيلص اذإل :لاقو ۔٤

 لهأ هاور «ةلفان مكل اهنإف مهعم ايلصف «ةعامج
 لا

 ەب متؤيل مامإلا لعُج امنإ» :ًاعوفرم ةريره يبأ نعو ۔٥

 ءربكي یتح اوربكت الو ءاوربکف ربك اذإف -
 کرب ىتح اوعكرت الو ءاوعكراف عكر اذإو -
 انبر مهللا :اولوقف «هدمح نمل هللا عمس :لاق اذإو -
 ,؟*دمحلا كلو

 «دجسي ىتح اودجست الو ءاودجساف دجس اذإو ۔

 )١( ملسمو ء(۱۳۱/۲) يراخبلا هاور )050(.

 يئاسنلاو ءهححصو (۲۱۹) يذمرتلاو «(015 )٥۷٥  دوادوبأ هاور (۲)

 ۱ 0/١١ ١(.

 ءذاعم ةصقل ؛لفنتملا فلخ ضرتفملا مامتئا ةحص :خيشلا بّوص (۳)

 . يمرجلا ٌةَمِلَس نب ورمع ةصقل ؛لقنلاو ضرفلا يف يبصلا ةمامإ ةحصو
 .(5 5ص ةيلجلا تاراتخملا)

 قباسملا ناك اذإ «ةالصلل ةلطبم ًادمع مامإلا ةقباسم نأ :خيشلا نیب ٦(

 مامإلا هكردأ ءاوسو «نينكر وأ نکرب هقبس ءاوس «مكحلاو لاحلاب ًاملاع

 .(4 ١ص ةيلجلا تاراتخملا) .ةالصلا بيترت ىلإ وه عجر وأ

 :دمحلا كلو انہر :4ط با ىف ()
 3ك



2 
 نيكلاسلا جنم

 ہاور '''ا(نوعمجأ ًادوعق اولصف ًادعاق یلص اذإو -

 آ٢ یت سلا یف هلصأو کدوادوبأ

 : موقلا مؤی) : لاقو -۔٦

 هللا باتکل مھؤرقأ ۔

 «ةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإف -

 «ةرجه مهمدقأف ءاوس ةَّنُسلا يف اوناک نإف -

 وأ “املس مهمدقأف ءاوس ةرجهلا يف اوناك نإف -
 ١ ۹9س

 رداصملا رثكأ يفو «هجام نبا دنع كلذك يهو «نيعمجأ :«ب «» يف )١(

 ۱ . عفرلاب
 نم ءيش نع زجاعلا ةمامإ ةحص : خیشلا ررق دقو .() دوادوبأ هاور (؟)

 ناک ءاوس ءهيلع ردقي امب ىتأ اذإ اهطورش نم ءىش وأ ةالصلا ناكرأ

 تاراتخملا) .هلثم ريغب وأ ءهلثمب ناك ءاوسو 7 وأ يحلا مامإ

 .(17ص

 )٦٦٤(. ملسمو «(۱۷۳/۲) يراخبلا (۳)

 .(ط ؛ب) :يف تسيل (8)

 لب «بسنلا بحاص فرشألا ىلع مدقم عروألاو ىقتألا نأ :خيشلا رّرق ()

 لاوقألا ةهج نم هقسف ناك ءاوس «ةحيحص قسافلا ةمامإ نأ :ررق امك

 مكل نولصي» :روجلا ةمئأ يف هيي هلوقل ؛لاعفألا ةهج نم وأ «عدبلاك

 = قسافلا ةالص نألو ؛«مهيلعو مكلف اوأطخأ نإو «مهلو مكلف اوباصأ نإف



 ةمامإلاو ةعامجلا ةالص
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 هتيب يف دعقي الو «هناطلس يف لجرلا ٌلجرلا َنَئْوَي الو ۔

 ا ہاور (هنذإب الإ هتمركت ىلع

 ٣۷- ىعبلتيو .
َ 

 .مامإلا مدقتي نأ ۔١

 لولا لوألا نک

 داعأ رذع ريغل فصلا فلخ ؟”ةعكر ًاذف یلص نمو ۔۸

 . هتالص

 « ةليل تاذ ایا یتا عم تيلص» : سابع نبا لاقو - ۹

 نع ينلعجف يئارو نم يسارب ذخاف ہراسی نع تمقف

 و هن 8 5 :

(١) 

(٢ 

(۳) 

(€) 

 لوألا 'ندصلا ئرج اذه ىلغو «كلذك :ریغب هتالصف ءهسفنب ةحيحم

 ةمئألا لازتعا لصأ نأ نوري ہریغو مالسإلا خيشك ةمئألا ضعب نإ ىتح

 كلذب لوقلاو «ضفرلاو عدبلا لهأ قيرط نم ًادرفنم ةالصلاو قاسفلا

 ةالصلا نأ :هيف بير ال يذلا قحلاف «ةعامجلا نع فلختلا ىلإ ةعيرذ

 هذه يف سفنلا خيشلا لاطأ دقو ءرجافو مب لك فلخ ىلصت ءداھجلاک

 .(٤٦٥ص ةيلجلا تاراتخملا) يف اهرظناف ةلأسملا

 ا
 . فصلا اولمكيو :«ط» ىف

 ف وهو ةعكر :(ط اف و

 ررق دقو )۷٦۳(. ملسمو .ء(١١/٦۱۱) ء(۱۹۲/۳) يراخبلا هجرخأ

 م كلا



NE 
 نيكلاسلا جهنم

 ١ - ةالصلا ىلإ" اوشماف ةماقإلا متعمس اذإ» :ةيب لاقو “°

 متك ردأ امف ءاوعرست الو «راقولاو ةنيكسلا مكيلعو

 . "هيلع قفتم .«اومتأف مكتاف امو ءاولصف

 ىلع مامإلاو ةالصلا مكدحأ ىتأ اذإ) :يذمرتلا يفو - ٠١١
 . "«مامإلا عنصي امك عنصيلف .ٍلاح

 ١“ راذعألا لهأ ةالص باب

 . ةغامجلا روضح هيع یفعی ضيرملاو ۔ ۲

(۲) 

(۳( 

(€) 

(o) 

 لطبت بجاو ال «ةدكؤم ةنس مامإلا نيمي نع مومأملا فوقو نأ :خيشلا
 ال ةيلضفألا ىلع لدي هنإف سابع نبا يبنلا ةرادإ امأو . .ةالصلا هكرتب
 .(٤٥ص تاراتخملا) .هنع هني مل هنأل ؛بوجولا ىلع
 019 ىف: تسجل

 ام نأ :خيشلا ررق دقو )5١7(. ملسمو ک(۳۹۰۷ /۲) قراشبلا هج رخأ
 .اهرخآ وه هيضقي امو «هتالص لوأ وه همامإ عم قوبسملا هكردأ

 .(۳۹ص ةيلجلا تاراتخملا)
 ءهدنسأ ادحأ ملعن ال بیرغ ثيدح اذه» :لاقو ء۱) يذمرتلا هاور

 وهو «ةاطرأ نب جاجحلا ہدنس يفو ءاهجولا اذه نم يور ام الإ
 . نعنع دقو «سلدم

 .(9١ص رئاصبلا زون) . فئاخلاو ءرفاسملاو ؛٠ضیرملا : مهو
 ءهدحو ناك اذإ ًامئاق ةالصلا ىلع ردق اذإ ۔ ضيرملا نأ :خيشلا نب
 - ؛ًاسلاج يلصيو «ةعامجلا رضحي هنأ  ًاسلاج یلص ةعامجلا رضح نإو



 راذعألا لهأ ةالص
0 : 

 مل نإف ءاسلاج یلص :هضرم ديزي مايقلا ناك اذإو _ ۳

 ؛ بنج ىلعف : قطُي

 مل نإف ءًامئاق لص» :نيصح نب نارمعل ءاي يبنلا لوقل
 هاور «بنج ىلعف عطتست مل نإف (ادعاقف عطتست

 . ''”يراخبلا

 نيب عمجلا :هلف اهتقو يف ةالص ّلك لعف هيلع قش نإو ۔٤
 .امهادحإ تقو يف «نيءاشعلا نيبو ءرصعلاو رهظلا

 :[رفاسملا ةالص]

 . عمجلا هل زوجي ُرفاسملا '''اذکو _ 06

 تاراتخملا) .حلاصملا نم ءيش اهنزاوي ال ةعامجلا روضح حلاصم نأل

 .(45ص ةيلجلا
 ةيلجلا تاراتخملا) ىف خيشلا نيب دقو (0817/5) يراخبلا هاور )١(

 اذه الإ ضيرملا ةالص يف يب يبنلا نع تبثي مل هنأ :(ة5ص

 اذه موهفمو «تبثي مل هنإف هبلقب وأ هفرطب هتالص امأو ءثیدحلا

 بتارملا رخآ ءاميإلا عم هبنج ىلع ةالصلا نأ ىلع لدي ثيدحلا

 رون) هباتك يف خيشلا ررق دقو ءمالسإلا خيش رايتخا اذهو ةبجاولا
 يمويو «ًايقلتسم یلص هبنج ىلع عطتسي مل نإ هنأ :(9١ص رئاصبلا
 .هبلقبف عطتسي مل نإف «هفرطب یلص عطتسي مل نإف ءدوجسلاو عوكرلاب

 .كلذكو :«ط «ب» يف (۲)



 ا۸ھ,
 نيكلاسلا جهنم

 ٦ '7نيتعكر ىلإ ةيعابرلا ةالصلل رصقلا هل سيو ۔ .

  6¥نامر طفلا هلو

 :[فوخلا ةالص]

 : لَك يبنلا اهالص ةفص لك ىلع فوخلا ةالص زوجتو - 67

 يبنلا عم ىلص نمع تاّوخ نب حلاص ثيدح :اهنمف 4

(١) 

("۲) 

(۳ 

 :فوخلا ةالص "”عاقرلا تاذ موي هك
 .ودعلا هاجو ةفئاطو «هعم تفّص ةفئاط نأ ۔

 «ةعكر هعم نيذلاب ىلصف -

 يذلا رفسلا ةقيقح دوجو ىلع ةبترتم رفسلا صخر نأ :خيشلا ررق
 ىلع ليلدلا دورو مدعل ؛ةنيعم ةفاسمب ديقتلا نود رقم یش

 رفسلا عطق هيف يوني ال عضومب ماقأ اذإ رفاسملا نأ :ررق امك .ديدحتلا

 . مايأ ةعبرأ نم رثكأ ةماقإ ىون نإو ءرفاسم هنإف
 ةهج دضقي ال ًاهئات وأ ًامتاه ناك نإو رفاسملا صخرتي هنأ :اضيأ زرفو

 .ةلاض بلطي وأ ةنيعم

 رذعلا دجو اذإ لب ءرصقلا ةين الو عمجلا ةين طرتشت ال هنأ او

 .وني مل ولو «كلذ زاج امهل حیبملا
 .عمجلا زاج رذعلا دجو ىتم لب «ةالاوملا عمجلا يف طرتشي ال امك

 .(59 ء۸٦ « ۷٤ص ةيلجلا تاراتخملا)

 .ناضمر يف :6«ط) یف

 تاذ تیمس «دجن نم نافطغ ضرأب ةرجهلا نم سمخ ةنس تعقو ةوزغ
 .قرخلا اهيلع اوفلف ءءافحلا نم ْتّبقَن نيملسملا مادقأ نأل ؛عاقرلا



 ةعمجلا ةالص
 = |[ رر کج ےےےے  وججتت

 ؛مھسفنال اومتأو ًامئاق تبث مث -

 «ودعلا هاجو اوفصو اوفرصنا مث -

 يتلا ةعكرلا مهب ىلصف ىرخألا ةفئاطلا تءاجو ۔

 ( تيقب

 ‹«مهسفنأل اواو ًاسلاج تبث مث -

)۸ 
 هيلع قفتم (مھب ملس مث ۔

 لإ و تنا قا اکر لار ارا : فوخلا دتشا اذإو _ ٠

 .دوجسلاو عوكرلاب نوئموي ءاهزيغ

 ؛هلاح بسح ىلع ىلصي هسفن ىلع فئاخ لک كلذكو ۔ ۱

 .هريغ وأ بره نم هلعف هيلإ جاتحي ام ٌلک لعفيو
 «متعطتسا ام هنم اوتئاف رمأب مكترمأ اذإ» :ِةكك لاق ٭

 ل قفتم

 ةعمجلا ةالص باب

 ًانطوتسم ناك اذإ ةعمجلا هتمزل ةعامجلا هتمزل نم لك _ ١
 ا )۳(

 )١( يراخبلا هاور )٤۲۱/۷(«‹ ملسمو )۸٤٩(.

 .(۱۳۳۷) ملسمو ء(٣۱/٥٥۲) يراخبلا هجرخأ (۷)

 ؛ءاقرألا ديبعلا ىلع ىتح بجت ةعامجلاو ةعمجلا نأ باوصلا نأ : خيشلا نیب (۳)

 : ثيدحو «ديبعلا جارخإ ىلع لدي ليلد الو «مهلوخد يف ةماع صوصنلا نأل
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 ١ اهتقو يف اهلعف .
 ١ - "”ةيرقب نوكت نأو .

 - .ناتبطخ اهمدقتي نأو

 :بطخ اذإ لَك ىبنلا ناك :لاق رباج نعو 4

(٢ 

(۳( 

(€) 

 هنأك ىتح «هبضغ دتشاو «هتوص العو ءہانیع تترمحا

 .امکاّسمو مكحتبصا :لوقي شيج رذنُم

 ريخو ہللا ُباتک ثيدحلا ريخ نإف دعب امأ» :لوقيو -

 ةعدب لكو ءاھتاثدحم رومألا رشو دمحم يده يدهلا
 آل و «ةلالض

 «...ةعبرأ الإ ةعامج يف ملسم لك ىلع بجاو قح ةعمجلا»
 ةيندبلا تادابعلا عيمج يف رحلا مكح همكح كولمملا نأ لصألاو . . .فيعض

 .(6 ٠١ص ةيلجلا تاراتخملا) .لاملاب اهل قلعت ال يتلا .ةضحملا
 ور :(ط» ىف

 رخآ ىلإ حمر ديق سمشلا عافترا نم أدبي ةعمجلا تقو نأ :خيشلا رك

 ةعكر نم لقأ اهنم قوبسملا كردأ وأ تقولا تاف نإف ءرهظلا تقو

 .(١5ص رئاصبلا رون) .ًارهظ اهلدب ىضق
 نيديعلاو ةعمجلا يف نيعبرألا طارتشا يف حصي مل هنأ :خيشلا ررق
 .(٤٥ص ةيلجلا تاراتخملا) . ءىش

 1۸۸۸۸ كتم ارا



 ةسعمحلا ةالص
= 

 موي لَك هللا لوسر ا تاق 9 ظف رب

 رلإ ىلع لوقي مث ءهيلع ينثيو ہللا دمحي :ةعمجلا
 .«هتوص الع دقو .كلذ

 نمو «هل لضم الف هللا دهي نم» : "هل ةياور ىفو -
 . "”(هل يداه الف للضي

 نم ٌةنئم هتبطخ َرصقو «لجرلا ةالص لوط نإ» :لاقو ۔
 م هاور «ههقف

 ترك جاع انطق نأ يعتد -۔ ٥

 «مهيلع ملف سانلا ىلع لبقأ دعّص اذإف ۔٦

 . نذؤملا نذؤيو سلجی مث ۔۷

 بطخیف موقي مث ۔۸

 «سلجي مث ۔۹

(000 

 ةفإ

(۳ 

)٤٤ 

(0) 

 .«ط» :نم ةدايز

 .2(ط» :نم ةدايز

 .(۸۱۷) ملسم هجرخأ

 .(۸۱۹) ملسم هجرخأ

 ىلع ةالصلاو دمحلا نم نيتبطخلا يف مهضعب هطرتشا ام نأ :خيشلا نب

 اهب لصحي ةبطخ بطخ اذإ هنأو ءهيلع ليلد ال «ةيآ ةءارقو ءب ىبنلا

 .مزالب سی "لامك ہزرظ اهب ناو. فاك ةف ةلظطزملاو . .دويصتملا
 .(0 ١ص ةيلجلا تاراتخملا)



 نيكلاسلا جهنم 5

 ام دس

 ةیناثلا ةبطُحلا بطخي مث -
 «ةالصلا ماقت مث ١١

 نشكر "وهب ناس 1
 .ةءارقلاب امهيف رهجي _ ۳

 ««ةيشاغلا» :ب ةيناثلا يفو .«حّبس» :ب ىلوألا يف أرقي _- ١‰

 . «نيقفانملاو ةعمجلا» :ب وأ

 :نأ ةعمجلا ىتأ نمل بحتسيو 6

 لت1
 م
 .هبايث َنسحَأ نسبليو - ۳

 .اهيلإ َرکبیو - ٤
 موي تصنأ :كبحاصل تلق اذإ) :نيحيحصلا يفو ۔٦

 ."”(توغل دقف «بطخي مامإلاو ةعمجلا
 :لاقف «بطخي لَك يبنلاو ةعمجلا موي لجر لخدو ۔۷

 قفتم (نیتعکر لصف مق» :لاق ءال :لاق (؟تیلص)

0 

 .(ط با :نم ةدايز )١(

 .نوقفانملا :(«ط» ىف (۲)

 .(۸۵۰) ملسمو .(: ١ و7/0 يراخبلا هجرخأ )۳(

 .(۸۷۰۱) ملسمو )٤۱۲/۲(« يراخبلا هجرخأ )٤(



 نيديعلا ةالص
-۸۹[ 

 (7نيديعلا ةالص باب

(DD f8 ء۱۲ هال  )۔ے )١ 
 یتح امهيلإ جورخلاب سانلا انا يبنلا رما) - ۸

 ‹ نيملسملا ةوعدو ريخلا ندهشي ‹ضّيحلاو لا

 ا قفتم «ىلصملا ضّيخلا لزتعيو

 .'“لاوزلا ىلإ حمر َديق سمشلا عافترا نم :اهتقوو ۔۹

 :ةدحسلاو -_ ۹

 دلا ياا

 رمأي ناك يب يبنلا نأل ؛نيع ضرف نيديعلا ةالص نأ :خيشلا ررق )١(
 «ىلصملا نلزتعي نأ ضيحلا رمأو ءرودخلا تاوذو «قتاوعلا جارخإب

 اذه اهيلع ضح امل تابجاولا نم ريثك ىلع اهتحلصم ناحجر الولو

 .(05ص ةيلجلا تاراتخملا) . ضحلا

 .رمأو :4أ) ىف (۲)
 .اهيلإ :«ط» ىف )۳(

 . غولبلا تبراق يتلا وأ ةغلابلا ةيراجلا يهو «قتاع عمج :قتاوعلا (4)
 )٥( يراخبلا هجرخأ )١/557(« 2ملسمو )۸۹۰(.

 .اهتقو يف هدعب وأ دغلا نم تتاف اذإ ىضقت ديعلا ةالص نأ : خيشلا نيب )٦(

 )۲ ١ص رئاصبلا رون)



] 
 نيكلاسلا جهنم

 ؛یحضاألا ٌليجعتو - ١

 ءريطفلا خاتو

 تارمتب  ةالصلا لبق ةصاخ “ٴ''رطفلا يف  ُرطفلاو - ٤

 .ًارتو

 ءاهل بيطتيو فظنتي نأو - ٥

 .هبايث نسحأ سبليو - ١

 .'''رخآ نم عجريو «قيرط نم بهذيو - ٠
 «نيتعكر مهب يلصيف ۔ ۱

۸۲ 

۸۳ 

 ١ "ةماقإ الو ناذآ الب .

 .مارحإلا نکی اس : ىلوألا يف ربكي ےہ

 .“مايقلا ةريبكت یوبس اسمیغ :ةیئاثلا یفو - 5

(١) 

(٢ 

(۳( 

 29ر

 .رطفلا دیع یف يأ

 .ىرخأ :«ط با یف

 نيديعلل ال .فوسكلل الإ «ةعماج ةالصلا» ب ىداني ال هنأ :خیشلا نیب
 ءادنلا ىلإ ةجاح الو ؛فوسکلا يف الإ دري مل هنأل ؛ءاقستسالل الو

 ةیلجلا تاراتخملا) .فوسكلا فالخب ءأمولعم امهتقو نوكل امهيف

 . (07 ص

 .مارحإلا :«أ» يف



 «ةروسو ةحتافلا أرقي مث - ۷

AAاهيف ةءارقلاب رهجي - » 

 re لا تبطخك >ک ٠ عاطف . ا 34 ملَس اذإف - ۹

 .تقولل ةبسانملا ماكحألا ةبطخ لك يف ركذي هنأ الإ -

 : بحتسیو - ۱۹۱

IR EOS 
 كلا للا

 :ٌليقملاو ۲

 للو ةفرع مويا رجف 7 نم :تابوتکملا بقع -

 ١ 2 نرالا رخآ رصع

 ۔ .مهب بطخ :(ط ہا یف (١)

 . ريغب ةبطخ حتتفا هنأ هنع تبثي مل هلك هنال ؛امهريغو دخلاو ةعمجلا

 .(٥٥٣٥ص تاراتخملا) : . . دمحلا

 = مايأ يف قلطمل قلطملا ريبكتلا بابحتسا ىلإ ليمي بلقلاو : خيشلا لاق )۳)



 نيكلاسلا جهنم
 [ ل

 هللا الإ هلإ ال "ربك هللا ءربكأ هللا» :'''ہتفصو
 .«دمحلا هللو «ربكأ هللا «ربكأ هللاو

 مايأ قيرشتلا مايأ» :ةيَي هلوقلو ءركذلاب رمألاب اهصخ هللا نال ؛قيرشتلا

 نم ربكيف ىنمب هتبق يف ربكي ناك رمع نألو .؛هلل ركذو برشو لكأ
 .(07ص ةيلجلا تاراتخملا) .ًاريبكت ىنم جتْرت ىتح «هلوح

 )١( ؛با : يف تيل ہل .

 .تاريبكت ثالث ركذ هزم يف (0)



 زئانجلا باتك
=۹ 

 زساسحلا باستك

 هاور ( هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل» : دلع يبنلا لاق -۔۲٣

 واسم

 يئاسنلا هاور «سي مكاتوم ىلع اوؤرقا» :لاقو _ ۳

(۱) 

 قفز

 5 دودونو

 دکآ نم ضيرملا ةدايع نأ :خيشلا نيب دقو ء(١۹۱) ملسم هجرخأ

 الأ يغبنيو «صاخ وأ ماع قح هل نمو بيرقلا قح يف دكأتتو «لامعألا

 اذإو ؛هلاح يعاري لب «ةلئسألا ةرثكب هرجضي الو «هدنع سولجلا ليطي

 «هضيمغت نس تام اذإف «ةداهشلا هنيقلتو «هقلح َّلِب ٌدهاعت نس رضتحا

 لمحلاو نيفكتلاو ليسغتلاب هزيهجت يف ةردابملاو «هلصافم نييلتو

 .(؟١ص رئاصبلا رون) .ةيافك ضورف هذهو «نفدلاو
 نباو )/١55(« هجام نباو ء(۳۱۲۱) دوادوبأو ء(۲۷ )٥/ دمحأ هجرخأ

 ؛(۹۳۱) يسلايطلا دوادوبأو )515/١(« مكاحلاو ء(۷۲۰۷) نابح

 يف ظفاحلا لاق ءنامثع يبأ نع يميتلا ناميلس قيرط نم مهريغو

 :فقولابو «بارطضالاب ناطقلا نبا هلعأو ”/١١١(: صيخلتلا)

 ينطقرادلا نع يبرعلا نب ركبوبأ لقنو ءەيبأو نامثع يبأ لاح ةلاهجبو
 يف حصي الو «نتملا لوهجم «دانسإلا فيعض ثيدح اذه :لاق هنأ

 .(58/) ءاورإلا : رظناو .«ثيدح بابلا



 نيكلاسلا جهنم و

KHL 

 هلمحو هيلع ةالصلاو هنيفكتو ئ0 چشلا زيهجتو -_ ۹٤

 . «ةيافك ٌضرف :هنفدو

 ؟حلاض َكت نإف -ةزانجلاب اوعرسأ» : لپ يبنلا لاق -

 هنوعضت ٌرْشف كلذ ريغ تناك نإو «هيلإ اهنومدقت ريخف
 . '"”(مكباقر نع

 هاور «هنع ىضقي ىتح هنّيَدِب ةقلعم نمؤملا سفن» :لاقو ۔٦7

 : ىذمرتلاو دمحآ

 لا هج وو «مرحملا

 : هيلع ةالصلا ةفصو ۔ ۸

 )١( .هليسغتك :(ط بال یف ۱

 )۹١٤(. ملسمو ء(۱۸۲/۳) يراخبلا جز )0

 (۱۱۷۹ ء۱۰۷۸) يذمرتلاو ء(٥٥ ء۷١ 244٠ /۲) دمحأ هجرخأ (۳)

 حيحص :لاقو مكاحلاو 5577/5(4) يمراذلاو )۲٤۱۳(« هجام نباو

 حلا طرق ىلع

 فراع هليسغت ىلوتي نأ .يغبنيو :(۲۲ص رئاصبلا روا يف خيشلا لاق (:)

 فئافل ثالث يف لجرلا نفكي هليسغت دعب مث «نيمأ «لسغلا ماكحأب

 عضاومو هذفانم ىلع طونحلا لعجيو او ةدحاو لك يف فلُي «ضيب

 «نيفاغلو رامخو ءادرو رازإ يف نفكت ةا أرملاو فئافكأ نيبو «هدوجس



 زئانجلا باتك

(۱) 

("۲) 

(۳( 

(€) 

|= 

 .ةحتافلا أرقيف 2'”ربكيف َموقی نأ - ١

 . اہ يبنلا ىلع يلصيو ربکی مث ۔۲

 :لوقيف تيملل وعديو ّربکی مث - '"

 كو اترس و اسم اتسل رفع ہللا د

 انم هتييحأ نم مھللا ءاناثنأو انركذو ءانبئاغو اندهاشو
 . "”ناميإلا ىلع هفوتف هتيفوت نمو «مالسإلا ىلع هيحأف

 مركأو « هلع فعاو «هفاعو ؛همحراو ہل رفغا مهللا -

 ¢ ربلاو جلثلاو ۱ ر ¢ 000 00 د لا لاو ءاملاب هلسغاو «هلخدم هل زن

 «سندلا نم ضیبالا بوثلا ىقنُي امك بونذلا نم هقنو
 انل رفغاو «هدعب انتفت الو «هرجأ انمرحت ال مهللا
 1 . نو

 هلعجا مهللا» : ماعلا ءاعدلا دعب لاق ًاریغص ناك نإو -

 .ربكي نأ :(«ط ؛با) یف

 .اناثنأ :هلوق دعب ةرخأتم هذه تلعج «ط با ۴

 )٠١74(, يذمرتلاو ء(۳۲۰۱) دوادوبأو ء(۸/۲٦۳) دمحأ ےس

 ء(۸/۱٥۳) مكاحلاو ء(۷٥۷ دراوم) نابح نباو ء(۹۸٥۱) هجام نباو
 .ہاجرخی ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 يف ةعطت .٠ . .هرجأ انمرحت ال مهللا» :هلوقو ء(۹۱۳) ملسم هجرخأ

 . هلبق يذلا ثيدحلا ماتخ



= 

848 

۲٢٣ 
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 هب لّقث مهللا ءآباجم ًاعیفشو ءارْخْدو «هيدلاول "طرق
 ةلافك يف هلعجاو ءامهروجأ هب مظعأو ءامهنيزاوم
 .'«ميحجلا باذع كتمحرب هقو «ميهاربإ

 .ملسيو ربكي مث

 ىلع موقفا توحي ملسم لجو نف ا یا لانو
 مهَعَفش الإ ءائیش هللاب نوکرشی ال الجر نوعبرأ هتزانج

 كس هاور «هيف هللا

 طاریق هلف اهيلع ىلصي ىتح ةزانجلا دهش نم» :لاقو

 امو :ليق .ناطاريق هلف نفدت ىتح اهدهش نمو

 . هيلع قفتم «نيميظعلا نيلبجلا لثم :لاق ؟ناطاريقلا

 : نأ وَ يبنلا ىهنو
 یا سجایا

 .هيلع دعقُي نأو - ۲

 .'“'ملسم هاور «هيلع ىَنْبُم نآو ۔۳

 ات لو ««ينغملا» يف ةمادق نباك ءاھقفلا هركذ ءاعد اذه )١(

 :طَّرفلاو ءةنجلا ىلإ امهل ًاقباس اتا :يأ «مدقتملا قباسلا :طَرَقلا )٢(

 . عمجلاو دحاولل لاقي

 )۹٦۸(. ملسم هجرخأ (۳)

 )٤( ملسمو ء(۱۹۱/۳) يراخبلا هاور )۹٤۵(.

 )٥( روبقلا ىلع ءانبلا نأ :خیشلا نّيب دقو .(۹۷۰۱) ملسم هجرخأ -



 زئانجلا باتك

۰۳ 

- 

 :لاقو ءهيلع فقو تيملا نفد نم غرف اذإ ناكو -

 «لأسُي نآلا هنإف «تيبثتلا هل اولأساو .مكيخأل اورفغتسا)

 .۶'”مکاحلا ہہ دوادوبأ هاور

 .تيملاب باصملا ًةيزعت بحتسيو -
 . "«ةمحر اهنإ» :لاقو ؛تیملا ىلع لپ يبنلا یکبو -

 .'*”ةعمتسملاو "”ةحئانلا نعل هنأ عم -

 هاور «ةرخآلاب ركذت اهنإف ءروبقلا اوروز» لام -
 یم

 طا یو یبا : لوقی نأ اهراز نمل يغبنيو ۔۸

 محریو' .نوقحال مكب هللا ءاش نإ نو ‹ نينمؤم موق

 ديعولا نال ؛مرحم هلك اهيلع ةباتكلاو سولجلاو اهريخبتو اهصيصجتو
 ةيلجلا تاراتخملا) .ميرحتلا ةجرد نع رصقي ال كلذ يف دراولا

 .(0 ٤ص

 )٤٦/٤( يقهيبلاو ء(۳۷۰۱/۱) مكاحلاو ء(۳۲۲۱) دوادوبأ هجرخأ

 )۱١۷(. راكذألا يف يوونلا هنسحو

 :(118/8) يراغيبلا داور

 .ليوعو حايصب تيملا ىلع ءاكبلا :ةحاينلا
 «هديفحو هنباو يفوعلا ةيطع هيفو .ديعس يبأ نع (۳۱۲۸) دوادوبأ هاور

 ليلغلا ءاورإ) .اهنم ءيش حصي ال ىرخأ قرط نم ءافعض مهلكو

۹/.. 

 .(۹۷۷) ملسم هجرخأ



 نيكلاسلا جهنم
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 مكلو انل : ہللا لاسٹ «نيرخأتسملاو مكنم نيمدقتسملا هللا

 وی سر , مهرجأ ترس ا «“' ةيفاعلا

 0 .'''؛ةیفاعلا مكلو انل هللا لأسن .مهلو انل رفغاو
 "'ملسم تيم وأ يحل اهباوث لعجو اهلَعَف ةبرق ئاو ۹

 . ملعأ هللاو . كلذ هَعَمَت

 .(ط ءب» :ىف تسيل (١)

 وص ا ور ودع نم مم ۔(۷٥۱ /۱۱) لوصألا مماج رظني «تاياوز ةدع ن ہم ءاعدلا اذه (۲)
 .هعّمَت ملسمل اهباوث :«ط «ب» يف (۳)



 = ةاكزلا باتك

 ةاسكزلا باستك

 : ىلع ةبجاو ىهو ۔٠

 .ملسم لک ١

 ا

 :اناضا كلم ے۴

 :الإ ولا هع رحت ضس لام اتار علا

 . ضرألا نم جراخلا ۔١

 حبرو ؛باصنلا ءامنك .لصألل ًاعبات ناك امو - ۲

 :امهلضأ ل اترا رسک قلت «ةراجتلا

 : عاونأ ةعبرأ يف الإ ةاكزلا بجتالو -5

 .ماعنألا ةميهب نم ةمئاسلا ١

 .نامثألاو ۔٣

 ''*ۃراجتلا "0س -4

 عطقي ال رخآ يوكز باصنب يوكزلا باصنلا لادبإ نأ : خيشلا ررق )١(

 خا نسخ ہوا لن اك دار ءاهعنمي الو «ةاكزلا

 = نم نكمتلا ىلإ لاملا ءاقب ةاكزلا بوجول ربتعي هنأ : خيشلا ررق امك



 نيكلاسلا جهنم
e 
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 [ةمئاسلا ةاكز]

 ابأ نأ :سنأ ثيدح اهيف لصألاف :2'"ةمئاسلا امأف ۔۲ ۳ك
۶ 

 :هل بتك  هنع هللا يضر ركب

 ىلع ةه ہللا لوسر اهضرف يتلا ةقدصلا ةضيرف هذه
 : 9هلوسر اهب هللا رمأ یتلاو لل |

 منغلا نم اهنود امف لبإلا نم نيرشعو عبرأ ت
 اش سیم لک یک

 :اهيفف نيثالثو سمخ ىلإ نيرشعو ًاسمخ تغلب اذإف -
 .ركذ ِنوُبَل ُنباف نكت مل نإف «ىثنأ '*”ضاَخَم ٹنب

26 

(0) 

 .هبحاص ىلع نامض ال طيرفت الب كلذ لبق فلت اذإ هنأو ءءادألا
 .ةحلصمل كلذ ناك اذإ رصق ةفاسمل ولو ةاكزلا لقن زاوج :ححص امك
 ٥۸[. «٦٥ص ةيلجلا تاراتخملا]

 لاسرإ :مْوّسلاو «هّرثكأ وأ ٌلوحلا حابملا يف ىعرت يتلا يه :ةمئاسلا
 .اهيف ىعرت ضرألا يف ةيشاملا

 روهشملا ثيدحلا رخآ ىلإ» :لاق امنإو «ثيدحلا ركذي مل :أ» يف
 .«ةريثك ماكحأ ىلع وتحم وهو
 .(نم) :يراخبلا ةياور
 «بلاغلا يف تْضَخَم دق اهمأ نأل ؛كلذب تيمس «ةنس اهل مت ام يهو
 . لماحلا : ضخاملاو

 = .نبل تاذ يهف ءًابلاغ هريغ تعضو دق همأ نال ؛ناتنس هل مت ام وهو



 ةاكزلا باتك
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 :اهيفف «نيعبرأو سمخ ىلإ نيثالثو ًاتس تغلب اذإف -
 یس نوبل ہک

 تن تاب تہ لا ھا گا اکا

 .لّمَجلا ةقوُرَط

 :اهيفف نيعبسو سمخ ىلإ نيتسو ًادحاو تغلب اذإف -
 کے

 . نوبل اتنب :اهيفف نيعست ىلإ نيعبسو ًاتس تغلب اذإف ۔

 :اهيفف ةئامو نيرشع ىلإ نيعستو ىدحإ تغلب اذإف -
 .لمجلا اتقورط ناتّقح

 تنب نيعبرأ لك يفف ءةئامو نيرشع ىلع تداز اذإف ۔
 . ةقح : نيسمخ لک یفو «نوبل

 ةقدص اهيف سيلف لبإلا نم عبرأ الإ هعم نكي مل نمو -
 .اهّير ءاشي نأ الإ

 :منغلا ةقدص يفو

 .ةاش : ةئامو نيرشع ىلإ نيعبرأ تناك اذإ اهتمئاس يف -

 .نوبللا تنب هلثمو 0

 لّمَْحُي نأو «لحفلا اهقرطي نأ تقحتسا اهنأل ؛نينس ثالث اهل مت ام )١(

 . بكرتو اهيلع

 وأ تبنت نسب سيلو نمز يف هل مسا :عذجلاو ؛نينس عبرأ اهل مت ام (
 . سوماقلا يف امك «طقست



 نيكلاسلا جهنم

 :اهيفف نيتئام ىلإ ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإف -

 .ناتاش

 ثالث :اهيفف ةئامثالث ىلإ نيتئام ىلع تداز اذإف -

 . هایش

 .ةاش ةئام لك ىفف :ةئامثالث ىلع تداز اذإف -
 اف رسا و تا: جرا تمام لاک 'اذإف ت
 .اهنر ءاشي نأ الإ ةقدص اهيف سيلف

 ةيشخ عمتجم نيب قّرفُي الو «قرفتم نيب عّمحُي الو -
 اک

 دحاو لکلو مههايش رفن ةثالث عمجي نأ :قرفتملا نيب یب عمجلا ةروص )١(

 اهوعمج اذإو «ةاش دحاو لك ىلع ناك اهوعمجي مل اذإف «ةاش نوعبرأ

 .ةاش الإ ًاعيمج اهيف بجي مل
 نوكيف «ةاشو ةاش اتئام نيلجرل نوكي نأ :عمتجم نيب قيرفتلا ةروصو
 امهنم دحاو لك ىلع نوكي ال ىتح اهنوقرفيف «هايش ثالث اهيف مهيلع
 .ةدحاو ةاش الإ

 اجرخأ باصنلا تغلبف يشاوملا نم هناكلمي ام اطلخ اذإ امهنأ :دارملا (0)

 باسحب امهنم دحاو لك ىلع ناكو «دحاو لجرل اهنأك امهتاكز
 نم ذخؤتف «ةاش امهيلع نإف «ةاش نورشع امهنم لكل ناك اذإف «هتیشام

 .اذكهو «ةاشلا ةميق فصنب هبحاص ىلع عج٘رّیو امهدحأ



 ةاكزلا باتك

٤ 
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 - راوع تاذ الو ةمرَم ةقدصلا يف جرخي الو .

 :سيعلا عبر :مهرد يتئام يف '''ةَفرلا يفو -

 الإ ءةقدص اهيف سيلف ةئامو نوعست الإ نكي مل نإف ۔

 .اهبرو ءاشي نأ

 تسيلو ءةعذجلا ةقدص لبإلا نم هدنع تغلب نمو -
 لعجَيو «ةقحلا هنم لبقت اهنإف ةّقح هدنعو ءةعذج هدنع

 .ًامهرد:نيرشع وأ ہل اترسيتسا نإ نیئاش اهعم

 :ةّقحلا ہدنع تسيلو ةّقِحلا ٌةقدص هدنع تغلب نمو -
 قّدصُملا هيطعيو ءةعذجلا هنم لبقت اهنإف ةعّدَجلا هدنعو

 .''یراخبلا هاور «نيتاش وأ امهرد نيرشع

 لك نم ذخأي نأ هرمأ ةي ىبنلا نأ :ذاعم ثيدح ىفو

 کک قفا ا :ةرقب نيثالث
 : یر لهأ هاور س7

 )١( ةبیعملا يه :ليقو «ءاروعلا يه :ليق :راوعلا تاذ .

 .نوقرو تاقر و ‹ةضفلا نم ةبورضملا مهاردلا : ةقّولا )۲(

 .(۳۱۷ ۔ ۳۱٣ /۳) يراخبلا هاور (۳)
 )٤( حرسملا يف همأ عبتي هنأل ؛ًاعيبت يمسو «ةنس هل مت ام .

 .اهنس ةدايزل كلذب تیمسو «ناتنس هل مت ام )0(

 )٦( يئاسنلاو «هنسحو (5177*) يذمرتلاو ء(۱۱۷۸) دوادوبأ هجرخأ )557/0((2

 طرط ىلع يحس لاق 1184۸7107 کاعلاو 40183 جام نا

 .هاجرخي ملو «نيخيشلا



 ٠١ ل س
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 ٥٦۔-

 ۔-۔۷

 نیکلاسلا جهنم

 :نامثألا ةقدص امأو

 (9يتئام غلبت ىتح ءيش اهيف سيل هنأ '''مدقت دقف

 . رشعلا عز اهيفو .:مهرد

 بوبحلا نم ضرألا نم جراخلا ةقدص امأو
 : اعلا

 نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : تاک ىبنلا لاق دقف
 ل 7 رمتلا

 بوبحلل باصنلا نوكيف ءاعاص نوتس :قشولاو
 . ةي يبنلا عاصب عاص ةئامثالث :رامثلاو

 ناك وأ «نويعلاو ءامسلا تقس اميف» يي يبنلا لاقو

 ءرشعلا :ًایرثَع
 هاور .(رشُعلا فصن :حضتلاب يقس اميفو -
 . يراخبلا

 )١( 1ط «ب) ىف تسيل .

 ) )۲.اتئام :4ط» ىف

 .(؟ 5ص رئاصبلا رون) .ةرخدملا ةليكملا ۴)

 .(۹۷۹) ملسمو ء(۳۳۲ /۳) يراخبلا هاور (:)
 نم هقورعب ءاملا برشي يذلا وه :يرثعلاو ۳٣۷(. /۳) يراخبلا هاور )٥(

 ريغ نم ءاملا ىلع رثع هنأل ؛ًاروثع ءيشلا ىلع رثع نم وهف «يقس ريغ



 ةاكزلا باتك
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 اذإ» ب هللا لوسر انرمأ :لاق ةمثح يبأ نب لهس نعو ۔۸

 ثلثلا اوعدت مل نإف .ثلثلا اوعدو '')اوذخف متصرخ

 . "ننسلا لهأ هاور «عبرلا اوعدف

 ءارشلاو عيبلل دعأ ام لك "وهو :ةراحتلا ضوئع امأو _ ۹

 . حبرلا لجأل
 بهذ نم نيكاسملل ظحألاب لوحلا لاح اذإ موقي هنإف ۔-٠

 2( ےہ
 وأ . ةصق

 .؛ط ءب» ىف تسيل )١(

 نباو ء(٥/٤٢٦) يئاسنلاو ء(٦٦٦) يذمرتلاو ء(١٦٦۱) وادب هجرخأ )٢(

 حيحص ثيدح اذه :لاقو ء(١/٤٥٥) مكاحلاو ء(۹۸٥ دراوم) نابح

 نباو ثالثلا ننسلا باحصأو دمحأ هاور :صيخلتلا ىف لاق .دانسإلا

 نب نمحرلادبع هدانسإ يفو «ةمثح يبأ نبا ثيدح 7 مکاحلاو نابح

 نبا لاقو «هب درفت دقو :رازبلا لاق «لهس نع يوارلا رانید نب دوعسم

 قيرط نم رازبلا هاور دهاش هلو :مكاحلا لاق ءهلاح فرعي ال :ناطقلا

 رمأ باطخلا نب رمع نأ هتحص ىلع قفتم دانسإب دهاش هلو .ةعيهل نبا

 نأ مامإلا مهثعبي نيذلا ةاكزلا ةابج ىلع نأ :ثيدحلاب دارملاو .هب

 ةحلصملا بسح اهعبر وأ ةاكزلا ثلث رامثلاو عورزلا باحصأل اوكرتي

 .مهوحنو مهناريجو مهبراقأ ىلع مهسفنأب هوقرفيل
 )٣) يهو :«ط» يف .

 ةاكزلا نل ؛ضورعلا نم ضورعلا ةاكز عفد زاوج حيحصلا :خيشلا لاق (:)

 ةميقلا جارخإ زاوج حيحصلا نأ امك .هلام ريغ نم اهفلكي الف «ةاساوم

 - تاراقعلا نأو .اهيلع جرخملا ةهجلل ةحلصم كلذ يف ناك اذإ ةاكزلا يف



٥ 

  ۲۲١رشعلا عبر : هيف بجيو .

 نيكلاسلا جهنم ٠

 ىلع يذلاك «هدوجو رر ال لامو نید هل ناک نمو _ ۲

 ف ةاكز الف :هل ءافو ال رسْعُموأ لطاَمُم

 E نإ تا الا ناو
 .لاملا طسو نم جارخالا بجیو ٤

 .نّوْذألا نم ٗیزجی الو ۔٥۵

 ةر داخ نأ الا رتا الو ے3
 «سُمُحلا زاكّرلا يف» :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح يفو ۔۷

 : هلع قفتم

(1) 

 قفز

 فرقا

 اهترجأ ىف بجت اهنإف ءاھمایقأ يف ةاكزلا بجت مل اذإ ءاركلل ةدعملا
 لعجت لب .ةرجألا ىلع لوحلا لوحي نأ طرتشي الو «لاحلا يف اهعيرو

 نیب امک .(656ص ةيلجلا تاراتخملا) .ةمئاسلا جاتنو ةراجتلا حبرك

 يتلا يناوألاو شرفلاو هينتقي يذلا هراقعو ناسنإلا تيب نأ :خيشلا
 اذإ الإ اهيف ةاكز الف  منغلاو رقبلاو لبإلا ريغ  تاناويحلاو ءاهلمعتسي

 .(٢٥۲ص رئاصبلا رون) . ضورع ةاكز ىكزتف ةراجتلل تناك

 لاحو اهضبق اذإ الإ بجت ال لاومألا هذه لثم يف ةاكزلا نأ :خيشلا ررق

 .دوجألاو ىلعألا : رایخلا

 .(۱۷۱۰) ملسمو ء(٣٦۳ /؟) يراخبلا هجرخأ

 امب صاخ زاكرلاف «ضرألا نطب يف دجوي يلهاجلا زنكلا وه :زاکڑلا
 ْ .ًانوفدم نوكي



 رطفلا ةاكز

 : لاق رمع نب | رع ۔۸
 : رطفلا ةاكز اب هللا لوسر ّضَوَق» -

 ءريعش نم ًاعاص وأ «رمت نم ًاعاص -

 ريبكلاو ريغصلاو «ىثنألاو ركذلاو «رحلاو دبعلا ىلع -

 :نيملستعلا نم

 قفتم «ةالصلا ىلإ سانلا جورخ لبق ىدؤت نأ اهب رمأو -
, 

 :بجتو ۔۹

 ا ولو سم وا

 .هتليلو هموي توق نع ًالضاف كلذ ناک اذإ  ؟

 .ّرب وأ بيبز وأ طقأ وأ ريعش وأ رمت نم “عاص ۔۳

 .عفنألا :اهيف لضفألاو 9“ ٠

 .نعو :(أ) یف ١(

 .(91875 ء۰٤۹۸) ملسمو ء(۷٦۳ /۳) يراخبلا هجرخأ (0)

 .نمعو هسفن نع :اط ؛با ىف (۳)

 .ًاعاص :«ط «ب» 7 ٤(

 يف تاتقت نكت مل اذإ ةرطفلا جارخإ ىزجي ال هنأ :حيحصلا :خيشلا لاق (ہ)

 = ريغ رامثلاو بوبحلا نم ىزجي هنأ امك ؛هيف جرخت يذلا ٌلحملاو دلبلا



 ار ےہ
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 نيكلاسلا جهنم

 .ديعلا پی و وج

 وغللا نم مئاصلل ةرهط :اي هللا لوسر اهضرف دقو
 . نيكاسملل نر ؛ٹفٴلاو

 .ةلوبقم ةاكز یھف ةالصلا لبق اهاَّذأ نمف -
 .«تاقدصلا نم ةقدص ۴ ةالصلا دعب اھاٌدُأ نمو -
 روا نباو دوادوبأ ہاور

 الإ لظ ال موي ءهلظ يف هللا مهلظي ةعبسا : اپ لاقو

 هبلف لجرو ہللا ةعاط يف أشن باشو ءلداع مامإ :هلظ

 هيلع اعمتجا .هللا ىف اباحت نالجرو دجاسملاب '''قلعم
 «لامتعو بستن تاد ةأرمأ فدا لجرو هلع ات رمز
 ہللا فاخأ ينإ :لاقف

 ام هلامش ملعت ال ىتح اهافخأف ةقدصب قدصت لجرو -

 « هنيمي هقفنت

 . "هيلع قفتم «هانيع تضافف ًايلاخ هللا رکذ لجرو -

 .هيف جرخت يذلا لحملا يف تاتقت تناك اذإ ءةسمخلا فانصألا
 .[٤۷٥ص ةيلجلا تاراتخملا]

 )١( مكاحلاو ء(۱۸۲۷) هجام نباو ء(۹٦٦۱) دوادوبأ هاور )٤۰۹/۱(ء
 .هاجرخي ملو «يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو

 .هبلق قلعم :«ط «ب» يف (۲)
 = خيشلا ركذ ةبسانمو .(۱۰۳۱) ملسمو ء(۲/١٤۱) يراخبلا هاور (۳



 35 مهل عفدت نمو ةاكزلا لهأ

 هل عفدت نمو ةاكزلا لهأ باب

 هللا مهركذ نيذلا '''ةینامثژلا فانصألل الإ ةاكزلا عفدت ال ۔٤

 نمو يكسو ہارکَثلل ثك امن © » :هلوقب
 ها لیس فر ںیرکلاو الا وْ يعلو اہک
 ۹2 يك يم هاو ولا تم یر ليسا نو
 ٦٦[. :ةبوتلا]

 ؛مهنم دحاو ىلع راصتقالا زوجيو ۔٥

 ,"”كلذل كوعاطأ مه نإف» :"ذاعمل الگ هلوقل

 نم ذخؤت ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ : مهملعأف

 لو یک «مهئارقف ىلع درتف مهئاينغأ

 :ةاكزلا لحت الو ۔٦

 .اهب رارسإلاو ةقدصلا ىف بيغرتلا هيف نأ : ثيدحلل

 )١( .ةينامثلل الإ :اط با ىف .

 .«أ» ا )۲(

 .كلذل كل اوعاطأ :«ب .أ» ىف (۳)

 :ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو .(۱۹) ملسمو ء(۷٥۳ /۳) يراخبلا هجرخأ (:)
 راصتقالا زاوج ىلع ٌلدف «ةينامثلا فانصألا نم ًادحاو ًافنص ركذ هنأ
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 لد

56 
 یر الواح ١

 :مهيلاومو مشاه ونب مهو ءدمحم لآل الو ۔<
 ءاهنايرج لاح هتقفن هيلع بجت نمل الو - ٤

 ١ .رفاكل الو

 . مهريغو ءالؤه ىلإ اهعفد زوجيف عوطتلا ةقدص امأف .- 3
 . لمكأ يهف ًاصاخ وأ ًاماع ًاعفن عفنأ تناك املك نكلو ۔۸
 امنإف ًارثكت مهلاومأ سانلا لاس نم» :ةيي يبنلا لاقو ۔-۹۰

 تا اوز ةرثكتسل وأ لقتشیلف ارْمَج لأسي

 لاملا اذه نم كءاج ام» : هنع هللا یضر  رمعل لاقو ۔-۰٠

 هعبتت الف ال امو «هذخف لئاس الو فرش ريغ تاو
 ا هاور «كسفن

< x 
 نت ند

 )١( بستكم ىنغل ةاكزلا لحت الو : أ یف ..
 ك . تقو .:٤ظ (ب١ يف مم.

 .( ا اس كم.

 .(فرشم ريغ) ىنعمو )۱٠٤٥(. ملسمو TTY)» /۳) ئراخبلا هجرخأ )٤(

 ال امو :يأ :(ال امو) ىنعمو . هيلع صيرحو هل ضرعتم ريغ : : يأ

 هعبتت الف ءەیلإ ةلئام كسفنو الإ كيلإ ءىجي ال نأب .كلذك نوكي
 17١(. /7 ماسبلل ماكحألا حیضوت) : رظني .. هكرتاو بلطلا يف كسفن



 بک انما لا مات : ىلاعت هل : هيف : لالا 4 ِ

  Eمڪي ني تيِذلأ لع بيك انگ ماي ...4 2
 . ©“ ا : ةرقبلا] تايآلا 9 5

  ۲جنك سا وس بجیو ۔

 یر 5 ١

 تن او ۱ گن ان

 ۶ اھ نيثالث تا لامكإ وأ یت 'ةیؤرپ

 )١(. :يف تسيل (١

 ۱ .. .٠ هتيؤرب :2أ[ يف. )"۲(

 بجی ال هنأ ربق وأ نيغ نابعش نم نيثالثلا ةليل ناك اذإ هنأ : خيشلا ررق (۳)

 . اذإ علاطملا نأ :باوصلا :لاقو ..بحتسي الو مويلا كلذ مايص

 يف حيرص سابع نبا نع بيرك ثیدحو «مهتيؤر موق لكلف تفلتخا
 مهمزل ناضمر لاله . ةيؤرب راهنلا ءانثأ يف ةنيبلا تماق اذإو :لاق .كلذ .

 كلذ ءاضق مهمزلي ال هنأ : مالسإلا حت ناسا ادحاوا ًالوق كاسمإلا

 2 = الإ مزلت ال ماكحألا نأ وهو :لصأ ىلع ينبم ءادج رت هوقو «مويلا
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 ءاورطفأف هومتيأر اذإو ءاوموصف هومتيأر اذإ» :ِةِلك لاق

 . "هيلع قفتم «هل اوردقاف مكيلع ٌمُ نإف
 اولمكأف» : ظفل يفو .«نيثالث '''ہل اوردقاف» : ظفل يفو

 . ””يراخبلا هاور «نيثالث نابعش ةدع

 روهشلا ةيقب يف لبقي الو '“'ہلالھل لدع ةيؤرب ماصيو
 .نالدع الإ

 . ضرفلا مايصل ةينلا تييبت بجیو

 :راهنلا نم ةينب زوجيف :لفنلا امأو

 رطفلا امهل :رفاسملاو ءموصلاب ررضتي يذلا ضيرملاو
 لاو

 امهيلعو «مايصلا امهيلع مرحي :ءاسفنلاو ضئاحلاو
 . ءاضقلا

 .[٦٦و 09ص تاراتخملا] . . .اهغولب دعب
 )١( يراخبلا هجرخأ )٤/۱۱۳( ملسمو )۱۰۸۰(.

 .اط «ب)» :نم ةدايز )٢(

 .(۱۰۸۱) ملسمو )۱۱۹/٤(« يراخبلا هجرخأ (۳)

 .«ط» :نم ةدايز )٤(

 مويلا ولو «هلاوحأ لك يف مايصلا همزلي ال رفاسملا نأ :خيشلا َبْوَس (5)
 ةيلجلا تاراتخملا) .ةماقإلل هلوصو لبق هيف مدقي هنأ ملعي يذلا
 .(٦٦ص
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 ت5

5 ۹ 

0١ 

_ 0۲ 

_ 0۳ 

 عانت

 ءاترطفأ :امهيدلو ىلع اتفاخ اذإ عضرملاو لماحلاو

 .ًانيكسم موي لك نع اتمعطأو ءاتضقو

 :هؤرب ىجرُي ال ضرم وأ ربكل ءموصلا نع زجاعلاو

 .ًانيكسم موي لك نع معطي هنإف
 وأ «لكأب هرطف ناك اذإ ءطقف ءاضقلا هيلعف رطفأ نمو

 . ةرشابمب ءانمإ وأ «ةماجح وأ ءًادمع ءيق وأ «برشب

 مل نإف «ةبقر قتعيو يضقي هنإف '''عامجب رطفأ نم الإ

 .انکسم نيتس "”ءاعطإف

رش وأ لکاف مئاص وهو يسن نما : لاک يبنلا لاقو
 ب

 ا قفتم «هاقسو هللا همعطأ امنإف «هموص متيلف

 قفتم «رطفلا اولجع ام ريخب سانلا لازي ال» :لاقو

 غ
 سس

 رطف ال هنأ ًاهركم وأ ًايسان اجلا عِماجُملا نأ حيحصلا :خيشلا لاق )١(

 يفع دق تارطفملا لسوأ وه يذلا لكألا ناك اذإ هنأل ؛ةرافك الو هيلع

 .(57؟ص ةيلجلا تاراتخملا) . كلذك عامجلاف «نايسنلا نع هيف

 .موصیف :(ط ب١ يف (0)

 .معطيف :اط) يف ()

 )١١55(. ملسمو ء(١٤/٥٥۱) يراخبلا هجرخأ (4)
 )٥( ملسمو ء(٤/۱۹۸) يراخبلا هجرخأ )۱۰۹۸(.



 ۲ . هيلع قفتم اکر روخیناا يف ف رح :لاقو 8
 | دجي مل نإف .ءرمت ىلع. رطفيلف مكدخأ رظفأ اذإ» :لاقو - 00

 تا و ”ةيوكلا ہاور «روهط هنإف ءام ىلع رطفيلف 5-50
 ٌلهجلاو هب لمعلا روزلا لوق علب مل نم» : الا لاقو ۔ ۱ ٦

 :ماوز ا ہهماعطا عب : نأ يف هلل يلف وب

 رال وہ و

 7 قفتم هیلو ٠ هنع اس ا هيلعو تام نم» :لاقو فال
 : ۱ : يلع تک

 ةنسلا ركب :لاقف ؟ةفرع موي موص نع لشسو مي ۱
 ا ‹ةيقابلاو ءةيضاملا .٠

 ‹ةيضاملا ةنسلا رثكب : ْ : لاقف ؟ءاروشاع موص نع لئسو ۔۹
 تالو موي كاذ) :لاقف ؟نينالا موي موص نع لئسو ۰ .

 .هاور «هيف' يلع لزنأ وأ «هيف تشعبو هيف 03007

 )١( ملسمو ء(٤/۱۳۹) يراخبلا هجرخأ )۱۰۹١(.

 .ء۸٦۱) يذمرتلاو ء(٢٥۲) دوادوبأو ء(٢۲۱ ء۱۷ )٤/ دمحأ هاور (۳)
 نباو ء(۲۰۱۷) ةميزخ نباو ء(۹۹٦۱) هجام نباو «هححصو )10۹
 ىلع حيحص : :لاقؤ )٤۳۲/۱(« مكاحلاو ء(۸۹۳ ء۸۹۲ دراوم) نابح
 )۲۴۳۸/٤(. يقهيبلاو ؛یراخبلا طرش

 ٦۷۳/۱۰(. ء١٤/٦۱۱) يراخبلا هجرخأ (۳)

 ٤( يراخبلا هجرخأ )٤/ ۱۹۲(« ملسمو )۱۱٤١۷(.



000 

 ناك ؛لاوش نم ًاتس هعبتأ مث «ناضمر ماص نم» :لاقو ۔١

 . "لسم ہاور «رهدلا مايصك

 مسمخو «ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث «" مايأ ةنالث''

 : *يذمرتلاو يئاسنلا هاور 4ةرشغ

 قفتم «رحنلا مويو .رطفلا موي : نیموی مایص نع ىهنو - ۳

 غ

 زع هلل ركذو برشو لكأ مايأ :قيرشتلا مايأ» :لاقو ۔٤

 507 كس هاور (لجو

 موصی نأ الإ .ةعمحلا موي مكدحأ نموصی الا :لاقو _ ٥

 . "هيلع قفتم «هدعب ًاموہ وأ هلبق ًاموی

== 

 .(55١١؟) ملسم هاور 200(

 )١١15(. ملسم هور )۲)

 .«ط ءاب» :نم ةدايز (۳)

 يئاسنلاو ءهنسحو )۷٦١( يذمرتلاو ء(١٥/٥٥۱) دمحأ هجرخأ (8)

OPISتاک  OEE۱  

 .(۸۲۷) ملسمو ء(٤/۲۳۹) يراخبلا هجرخأ (0)

 )١١5١(. ملسم هجرخأ ()

 )١١١5(. ملسمو ء(٤/۲۳۲) يراخبلا هجرخأ (۷)



 نيكلاسلا جهنم
 اھل ےہ

 مدقت ام هل رفغ ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماص نم» :لاقو ۔٦
 ام هل رفغ ًاباستحاو ًاناميإ ردقلا "0 نمو «هبنذ نم

 7 قیلس قفتم «هبنذ نم مدقت

 هافوت یتح ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي ةي ناكو» -۷
 . هيلع قفتم «هدعب نم هجاوزأ فكتعاو هللا

 دحسملا :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت الا :لاقو ۔۸|

 قفتم «ىصقألا دحسملاو اذه يدجسمو مارحلا

Oa 

 )١( ء۹۲/۱) يراخبلا هجرخأ ٤/(. ملسمو )۷٦١(.

 نأ :خيشلا نيب دقو ء(۱۱۷۲) ملسمو ؛(٤/۲۷۱) يراخبلا هجرخأ (0)
 مدعل ؛دجسملا لخد نم لكل فاكتعالا ةين بابحتسا مدع : حیحصلا
 .(٦٦ص ةيلجلا تاراتخملا) .هدورو

 «ب» ةخسن شماه يفو ء(۸۲۷) ملسمو ء(۷۰/۳) يراخبلا هجرخأ (۳)
 باتكلاب وهو «باتكلا اذهب ثيدحلا ةبسانم ام يردأ ال :ًالئاق قلع
 ها .ًاثيدحو ًاميدق ءاملعلا ىرج هيلعو «بسنأ يلاتلا
 ةو ات ىلع 7 ام هاني ركذ ثيح «ةرهاظ ثيدحلا ةبسانم :تلق
 يف الإ نوكي ال فاكتعالاو «هلبق يذلا ثيدحلا يف فاكتعالا

 فاكتعالل ٍلحّرلا دش زوجي ال هنأ نايب ثيدحلا اذه ركذ ىفف «دجسملا

 .ملعأ لاو .ةثالثلا هذهل الإ دجسم يأل



 جلا باتك
 = ا۷

 نم ِتْدَسْلأ حج سالا لع هلو # : یلاعت هلوق :هيف لصألاو ۔۹

 ابل رو اليس لا َعاطَتَس

 دازلا كلم :يهو ءهطورش مظعأ :ةعاطتسالاو ۔۰

 .ةيلصألا هجئاوحو ناسنإلا تارورض دعب «ةلحارلاو

 جاتحا اذإ مرحم ةأرملل نوكي نأ :ةعاطتسالا نمو ۔)۱
e 

 مظعأ ىلع لمتشي اي يبنلا حح يف "”رباج ثیدحو _--۲

 هتجح نأ هتيرح لبقو هغولب دعب ّجح اذإ دبعلا نأ :خيشلا ررق :ةدئاف )١(

 نأ خيشلا ررق امك .هتيرح دعب اهتداعإ همزلي الو «مالسإلا ةجح يه

 تاراتخملا] .هنع بونملا دلب نم نوكي نأ همزلي ال جحلا يف بئانلا

 .[٤٤ص ةيلجلا
 .رفس ىلإ :(ط ءب» ىفو «تجاتحا :«ط» ىف (۲)

 ٌثيدح اذه هنم لوقنملا لصألا يف ركذ دقو رر رک )۳(

 جحلا ماكحأ مظعم ىلع لمتشي وهو «ملسم هاور يذلا هلامكب رباج

 يتلا ةخسنلا نأ نيبي اذهو «رباج ثيدح ركذي ملو .ها .هيلإ عجريلف

 لصأ يه «ةقباس ةخسن نع هطخب كي خيشلا اهلقن دق انيديأب

 . باتكلا



 نيكلاسلا جهنم

 نب رباج نع لسم هاور ام وهو جحلا ماكحأ

 .- امهنع هللا ىضر  هللادبع

 ءجحی مل نينس عست ةنيدملا يف ثكم ايي يبنلا نأ - ١
 «جاح هللا لوسر نأ :ةرشاعلا يف سانلا يف نذأ مث

5 ET 1 ٢۲٢ 58 1 5 

 .'' هلثم لمعيو لک هللا لوسرب

 تد اجلا اذ هدأ اذ ج دب اجر حا
 ىلإ تلسرأف نگ یآ نب دمحم نسمع تيب. اما

 ءيلستغا :لاق ؟عنصأ فيك يب هللا لوسر
 . يمرحأو بوت ''یرفٹٹساو 1 م 00 م

 ثيدح وهو» :ثيدحلا اذه نع (۱۷۰/۸) يوونلا لاق .(۱۲۱۸) ملسم )١(

 ارتا تاجيل نم اثر «دئاوفلا نم لج ىلع لم لغ
 دوادوبأ هاورو «هحیحص يف يراخبلا هوري مل ءملسم دارفأ نم وهو

 هقفلا نم هيف ام ىلع سانلا ملكت دقو :يضاقلا لاق ءملسم ةياورك
 هقفلا نم هيف جرخو اریبک ًاءزج رذنملا نب ركبوبأ هيف فنصو ءاورثكأو

 ا ےہ . هلم

: 
 )٢) .2(ب) : ىف تسيل

 )٣ ةضيرع ةقرخ ذخأت مث ءآئيش اهطسو ىلع دشت نأ :ةأرملا رافثتسا

_ 
 يفو جراخلا عنميل اهمادقو اهئارو نم اهدشتو الا لحم يف اهلعجت

۱ 

 ماسبلل ماكحألا حيضوت) .نآلا ظئافحلا :اهانعم ۳/ ۴۳۲۲(.
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 لهأ '''ءاذیلا ىلع هتقان هب توتسا اذإ ىتح ءارضقلا

49+ 
 .«كل كيرش ال ؛كلملاو كل ةمعنلاو دمحلا نإ «كيبل

 درع ملق "هدي نوله يذلا اده ینانلا "هاون ا

 «هنم ًائيش مهيلع ةي هللا لوسر

 . هتيبلت الگ هللا لوسر مزلو

 فرعن انسل «جحلا الإ يونن انسل :رباج لاق ۔ ٦

 .ةرمعلا

 «نكرلا ملتسا هعم تيبلا انيتأ اذإ ىتح ۔۷

 ۷ر نؤاطن ے۸

(0١) 

(۲) 

(۳) 

(٤٤ 

 )ہ٥(

(١ 

 .«ط» :ىف تسيل

 يهو :ليقو .ءاعدجلاو ءابضعلا مساب تركذو ايب يبنلا ةقانل مسا
 . اهيلع رجاه يتلا
 :دْيِب :اهعمج ءۃالفلا : ءاديبلا
 ةينثتلاو «ةمئاد كتعاط ىلع ةماقإو «ةباجإ دعب كل ةباجإ :يأ :كيبل

 ءنيككتلاو كيكأتلل

 . ةيبلتلاب توصلا عفر : لالهإلا

 .اهنع ينغي اهدعب امو «ًاعبس فاطف» ملسم يف سيل :«ب» شماه يف



AO 

 اترا نسو تال لمرف ۹

 نم اوديو ل :أرقف ميهاربإ ماقم ىلإ "دفن مث - ٠
 e] : دم ج تیز کت

 .تيبلا نيبو هنيب ماقملا لعجف «نيتعكز ىلصف ١
 هللا وه لف :نيتعكرلا ىف أرق هنأ” :ةياور يفو ۔ ٢

 .1«تروريكلا اب لق »و 4دا
 .هملتساو نكرلا ىلإ عجر مث - ۳
 ءافصلا ىلإ بابلا نم جرخ وج

 نِم ۃٰوَملأَو اًمَصلا ل ٭٭ ٭ :أرق افصلا نم اند املف -
 . ]10۸: ںیہ اک

 «تيبلا ىأر ىتح هيلع یقرف - 7
 «ةلبقلا لبقتساف -

 ال هدحو هللا الإ هلإ الا :لاقو :ہربکو هللا دحوف -

 ءىش لك ىلع وهو «دمحلا هلو كلملا هل .هل كيرش
 ع مو یلعر جلا ترس هلا الا دلا ال ںی
 اذه لثم لاق «كلذ نيب اعد مث .«هدحو بازحألا مزهو
 .تارم ثالث

 .اطخلا ةبراقم عم يشملا يف عارسإلا :لَمَرلا )١(
 . مدقت : (ب» ىف )۲(
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 «ةورملا ىلإ ىشمو لزن مث - ۱۹

 ؛ ىعس يداولا نطب يف هامدق تبصنا اذإ ب يتجح ن8

 «ىشم اتدعص اذإ ىتح 0١

 لعف امك ةورملا ىلع لعفف «"ةورملا ىتأ یتح 5

 ءافصلا ىلع

 ول» :لاقف «ةورملا ىلع هفاوط رخآ ناك اذإ ىتح _ ۳

 ,يدهلا شا مل تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ينأ

 لحيلف يده هعم سيل مكنم ناك نمف ‹«ةرمع اهتلعجو

 .«ةرمع اھلعحیلو

 لوسر اي :لاقف ءمُشْعُج نب كلام نب ةقاّرُس ماقف ۔٤
 هعباصأ لپ هللا لوسر كبشف ؟دبأل مأ ءاذه انماعلأ هللا

 - جحلا يف ةرمعلا تلخد» :لاقو «ىرخألا يف ةدحاو

 . «دبأ دبأل لب ءال  نيترم
 لج 7 كا ا ندب سلا نم يلع مدقو - ۲٥

 «تلحتكاو ًاغيبص “”اباثژش تسبلو «لح نمم ةمطاف

 ىلع وهو ىدانف» :ةدايزلا هذه ناكم لصألا يف :(ب) شماه يف رکذ )١(

 .ہریغ يف الو ملسم يف اهل لصأ الو «هتحت سانلاو ةورملا

 .«ب)» ةخسنو «ملسم نم تبثملاو ««يبنلل» عوبطملا ىف (0

 .ملسم نم هتبثأو «عوبطملا يف تسيل ١



 نيكلاسلا جهنم

 ١١ ۲ | سس

 :لاق ءاذهب ىنرمأ ىبأ نإ :تلاقف ءاهيلع كلذ ركنأف

 26 هللا لوسر ىلإ تبهذف :قارعلاب لوقي يلع ناكف
 هللا لوسرل ًايتفتسم «تعنص يذلل ةمطاف ىلع ًاشّرحم

 :لاقف ءاهيلع تركنأ ىنأ هتربخأف «هنع ٹرک اميف ال

 «؟جحلا تضرف نيح كلف اذان اح ہے

 :لاق .كلوسر هب لهأ امب لهأ ينإ مهللا :تلق :لاق

 . لجت الف يدهلا يعم نإف

 نم لع هب مدق يذلا يدهلا ُةعامج ناكف :لاق ۔٦
 . ةئام ايي يبنلا هب ىتأ يذلاو «نميلا

 اگ يبنلا الإ ءاورصقو «مهلك سانلا لحف :لاق ۔۷
 يده هعم ناك نمو

 «ىنم ىلإ اوهجوت '''ةیورتلا موي ناك املف - ۸
 . جحلاب اولهأف ۔۹

 ءرصعلاو رهظلا اهب ىلصف لگ يبنلا بكرو ۔ ٠
 ءرجفلاو ءاشعلاو برغملاو

 «سمشلا تعلط ىتح ًاليلق ثكم مث ۔١

 .«ط» يف يهو «ب» ةخسن يف ةروكذم ثيدحلا نم ةعطقلا هذه تسيل )١(

 .ةجحلا يذ نم نماثلا مويلا وه (0)



 جسحلا باتك

1= 
 راسف 0" هل برضت 0 نم ةبقب رمأو - ۲

 دنع فقاو هنأ الإ شيرق كشت الو اپ هللا لوسر

 ةبقلا ےک فةفرع ل تا ہللا لور راجا

 ءاهب لزنف «ةرمنب هل تبرض دق

 بل تلو ءاومقلارمأ نجلا كاوا اذ[ خس لا#

 نإ) :لاقو :سانلا بطخف - "”يداولا نطب ىتأف - ٤
 يف ءاذه مكموي ةمرحك «مكيلع مارح مكلاومأو مكءامد

 رمأ نم ءيش لك الأ ءاذه مكدلب يف ءاذه مكرهش

 ةيلهاحلا ءامدو ؛عوضوم یمدق تحن ةيلهاحلا

 نب ةعيبر نبا مد :انئامد نم عضأ مد لوأ نإو «ةعوضوم
 «- ليذه هتلتقف دْعَس ىنب ىف ًاعَضْوَتْسُم ناك  ثراحلا

 ابر انابر نم عضأ ابر لوأو .عوضوم ةيلهاجلا ابرو
 یف هللا اوقتاف هلك عوضوم هنإف ؛بلطملادبع نب سابع

 متللحتساو ہللا ةنامأب نهومتذخأ مكنإف ءءاسنلا

 مكشرف نئطوُي ال نأ نهيلع مكلو ہللا ةملكب نهجورف

 .تافرع نم تسيلو تی ھ یھ یر (١)

 A نا کر ءاهب فقي ملو ةفلدزملا زواج : : يأ )۲)

 .ةفرع نم سيلو «ةيبرغلا ةهجلا نم ةفرع دحي «ةنَرَع يداو یا )۳(



 نيكلاسلا جهنم

 ريغ ًابرض نهوبرضاف كلذ نلعف نإف «هنوهركت ًادحأ
 دقو .فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو ؛حربم

 باتك :هب متمصتعا نإ هدعب اولضت نل ام مكيف تكرت
 دهشن :اولاق ؟نولئاق متنأ امف ؛ينع نولأست متنأو .هللا
 ةبابسلا هعبصأب لاقف :تحصنو «تيدأو «تغلب دق كنأ

 ءدهشا مهللا :سانلا ىلإ '''اھبکنیو ءامسلا ىلإ اهعفري
 :تارم ثالث .دهشا مهللا

 ماقأ مث ءرهظلا ىلصف ماقأ مث ءلالب نذأ مث ۔٥
 ءرصعلا ىلصف

 .ًائيش امهنيب لصي ملو "5

 «تاقوملا یا تح كرا وت ے۷

 ,"”تارخصلا ىلإ ءاوصقلا هتقان نطب لعجف - ۸
 ءةلبقلا لبقتساو «هيدي نيب "”ةاشملا لبح لعجو

 قرطلا ضعب نأ حارشلا نّيب دقو .اهتكني :ملسم يف كلذكو «ط» يف )١(

 . ىنعملا يف برقأ ءابلاو «ءابلاب اهضعبو ءاتلاب تدرو
 هنع يهف «تافرع لبج 5 عقت «ضرألاب ةقصتلم تارخص يه )٢

 ةماعلا ةيمسي يذلا (لالإ لبج) لبجلا لبقتسي اهدنع فقاولاف ءاقرش
 .ًاعم ةلبقلاو (ةمحرلا لبج)

 ٌلبحلا اذه نوكيو «ةاشملا هكلسي يذلا قيرطلا وه ءءاحلاب ةاشملا لبح (۳)
 .هيدي نيبو تارخصلا ىلع اول! مامأ



 جسحلا باتك

= 

 تبهذو «سمشلا تبرغ ىتح ًافقاو لزي ملف - ۹

 «صرقلا باغ ىتح ًاليلق ةرفصلا
 هللا لوسر عفدو «هفلخ ديز نب ةماسأ فدرأو ۔ ٠

 اهسأر نإ ىتح «“مامزلا ءاوصقلل قنش دقو ب
 ا و

 ‹ةنيكسلا «سانلا اهيأ» :ىنميلا هديب "27, ے۹

 الیلق اهل ىخرأ لابحلا نم "البح ىتأ املك ««ةنيكسلا
 «دعصت ىتح

 ةفلدزملا ىتأ ىتح ۔ ٢

 دحاو ناذأب ءءاشعلاو برغملا اهب ىلصف ۔ ٣

 «نيتماقإو

 ائیش امهنيب حبسي ملو - 5

 ‹“رجفلا علط ىتح عجطضا مث ۔٥

(۳ 

(٤٤ 

 يف يتلا ةقلحلا ىلإ دشي يذلا طيخلا وه :مامزلاو ءقّیَضو مض :قنش
 .هب عنميو هب داقيل ريعبلا فنأ

 ام :لحرلاو .هلجر بكارلا اهيلع لعجي لحرلا نم عضوملا :كروَملا
 . بوكرلل ريعبلا رهظ ىلع عضوي
 .مخضلا لمرلا نم فيطللا لتلا «ءاحلاب : لّبَحلا
 لهأل الإ ءرجفلا لبق ةفلدزم نم عفدلا زوجي ال هنأ :خيشلا بوص
 .(٦٦ص ةيلجلا تاراتخملا) .رجفلا ليبق مهل صخريف «رذعلا



 سه |١١
 نيكلاسلا جهنم

 ةماقإو ناذأب حبصلا هل نيبت نيح رجفلا ىلصو ۔ ٦

 مارحلا رعشملا ىتأ ىتح ءاوصقلا بكر مث ۔ ۷

 ةلبقلا لبقتساف - ٨۸

 «هدحوو .هللهو «هربكو «هاعدف 48

 دج رفسأ ىتح ًافقاو لزي ملف - ۰

 «سمشلا علطت نأ لبق عفدف -

 نطب ىتأ ىتح ....سابعلا نب لضفلا فدرأو ۔ ٢
 «ًاليلق كرحف ]ک۱2 و

 ةرمجلا ىلع جرخت يتلا یطسولا قيرطلا كلس مث 5”

 :ئىدبكلا

 هاهو ا ةا كك لال خلا قنا نتن 1
eaا  

 ءاهنم ۃاصح لك عم ربكي ۔ ٥

 عارسإلا ناكف هيف الل يبنلا عرسأ .ىنمو ةفلدزم نيب عقي داو : : رسم (١)

 . ةَنَس هيف

 .ًاميدق تليزأ اهنكل «ةرجش  ةبقعلا ةرمج  ىربكلا ةرمجلا دنع تناك (؟)

 لعفل ؛يمرلا تقو ةرمجلا لبقتسی يمارلا نأ : باوصلا نأ :خيشلا نیب )۳)

 ةبقعلا ةرمج يف هنيمي نع ىنمو هراسي نع تيبلا لعجيف لپ يبنلا

 .ىرغصلا ةرمجلا يف هراسي نع ىنمو هنيمي نع تيبلاو ؛یطسولاو

 .(77ص ةيلجلا تاراتخملا)



 جيحلا باتك

 ۔ ۲۳

۷ = 

 :فذحلا یصخ لٹمر

 ؛يداولا نطب نم یمر ۔۷
 رحنملا ىلإ فرصنا مث ۔۸

 «هدیب نيتسو ًاثالث رحنف - 09

 «هیده يف هكرشأو ربع ام رحنف اًيلع ىطعأ مث - ۰

 «ردق يف تلعجف «ةعضتبب ةندب لک نم رمأ مث - ١

 .اهقرم نم ابرشو ءاهمحل نم الكأف «تخبطو
 ,؟7تيبلا ىلإ ضافأف الگ هللا لوسر بكر مث - ۲

 ؛رهظلا ةكمب ىلصف ۔ ٣
 :لاقف «مزمز ىلع نوقسي «بلطملادبع ينب ىتأف - 4

 ىلع سانلا مكبلغي نأ الولف ؛بلطملادبع ينب اوعزنا»

 هاور «هنم برشف ًاولد هولوانف ءمکعم تعزنل مكتياقس
۳( 

 ينع اوذخ» :سانلل لوقيو «كسانملا لعفي ےہ
 : ۲« ککسانم

 ىنم مايأ نع ةضافإلا فاوط ريخأت زاوجب نيلئاقلا ىلع خيشلا در )١(

 .[ 5960 ص تاراتخملا]

 .انه خيشلا هرصتخا دقو )١5١18(. ملسم هجرخأ (۲)

 .(۱۲۹۷) ملسمو ؛(۷٦۳ ء۷ ء۲ 2918/90 دمحأ هاور (۳) .

 .امهريغو



 نيكلاسلا جهنم

 هيف لگ يبنلاب ءادتقالا :ححلا نم نوكي ام لمكأف -

 : ىه ىتلا ةعبرألا ناكرألا أ

 «مارحإللا ۔١

 «ةفرعب فوقولاو -

 «فاوطلاو ”* 

 ا

 : يه يتلا ِتابجاولاو - ب
 «تاقيملا نم مارحإلا ے١٦

 «بورغلا ىلإ ةفرعب فوقولاو - ۲
 کلم رحنلا ةليل تیبملاو ۳

 «ىنمب قيرشتلا مايأ يلايلو - ٤
 «رامجلا ىمرو 6

 .كلذ هآزجأل :'''ریصقتلا وأ قلخلاو ے٦

 ۸ هس

 املا و نکلا دس الا تعا ج قا تعال: تيضلاو + "9
 .(٣۳۱ص

(Y}۳۱ص رئاصبلا زونز .عادولا فا وط : تاصحاولا نم مہاسلاو ). 



 هتابجاوو ححلا ناكرأ
۹= 

 هتفص ىلع هلعفي ىتح هجح حصي ال نكرلا كرات نأ _

 «ةيعرشلا

 مدو «مثإ هيلعو «حيحص هجح :بجاولا كراتو _

 . هكرتل

 - لضفأ وهو - عتمتلا نيب مارحإلا ديري نم ريخيو ۔٦
 .دارفإلاو نارقلاو

 غرفیو ؛جحلا رهشأ يف ةرمعلاب مرحي نأ :وه عتمتلاف - 70

 ؛هماع نم جحلاب مرحي مث ءاهنم
 . مارحلا دجسملا يرضاح نم نكي مل نإ د هيلعو ۔

 .'''ادرفم جحلاب مرحي نأ :وه دارفإلاو _- ۸

 :نارقلاو ۔۹

 .ًاعم امهب مرحي نأ أ

 لبق اهيلع جحلا لخدي مث «ةرمعلاب مرحي وأ -ب

 .اهفاوط يف عورشلا
 ؛ ةفصلا هذه ىلإ "”عتمتملا رطضيو -

 .هترمعب لغتشا اذإ ةفرعب فوقولا تاوف فاخ اذإ أ

 )١( يده :«ط» ىف .

 ) )0.ًادرفم تاقيملا نم :«ط» ىف
 .«ط «ب» نم ةدايز (۳)

 .نارقلل ةيناثلا ةفصلا :يأ (:)



 قيكلاحنلا

 ال اهنأ تفرعو «تسفن وأ ةأرملا تضاح اذإو ب

 .ةفرعب فوقولا تقو لبق رهطت
 نود يده نراقلا ىلعو دحاو امهلعف نراقلاو درفملاو 220١

 .درفملا

 8 همارحإ تقو مرحملا بنتجيو _ ۲ , 2( 2 7

 ةرغشلا قلخ ت١

 رافظألا ميلقتو - ۲

 “ور ناك نإ" «طخملا بلو ۳
 الجر ناك نإ هسأر ةيطغتو - ٤

 ةأرماو ًالجر 'بیطلاو - ٥

 يشحولا ربلا دیص لت ا ىلع مرحي اكواد 1

 . هلتق ىلع ةناعإلاو هيلع ةلالدلاو «لوكأملا

 طاقم تال ؛عامجلا : مارحإلا تاروظحم مظعأو - ۷

 . ةندب ةيدفل ت بحجوم «كسنلل ۲ء22 وت

 .نم مارحإلا تاروظحم عيمج مرحملا بنتجیو : :4(ط «با» يف )١(
 ةلازإ ناك ولو «هيلع ةيدف الف ًايسان ًاروظحم لعف نم نأ : : خيشلا ححص (0)

 .[50ص ةيلجلا تاراتخملا] .ًاديص ناك ولو لب < ءرفظ وأ رعش
 .(ط بال :نم ةدايز (۳)

 .بيطلا نمو :(ط ءاب» يف )٤(

 )٥( ظلغم هميرحت :«ط» يف .



 يدهلاو ةيدفلا
= 

 : ىذألا ةيدف امأو _ ۳

 ةأرملا :تطظغ» وأ ءطیخملا :سبل وآ ةبسأر .ىطغ 'اذإ

 «بيطلا لامعتسا وأ «نيزافقلا تمہ وأ ءاههجو

 «مايأ ةثالث مايص ١

 «نيكاسم ةتس ماعطإ وأ ۔۲

 .ةاش حبذ وأ ۔۳

 : نيب رّيخ ديصلا لتق اذإو ۔- ٤
 . معنلا نم لثم هل ناك نإ  هلثم حبذ ١

 هب يرتشيف «فالتإلا لحمب لثملا ميوقت نيبو - ؟

 نم عاص فصن وأ ر دم نيكس لكل .همعطيف ًاماعط

 :نارقلاو ةعتملا مد امأو ٥

 .ةيحضألا يف ٗیزجی ام امهيف بجيف
 زوجيو ءجحلا يف ةثالث :مايأ ةرشع ماص دجي مل نإف - 575

 . عجر اذإ ةعبسو ء'اھنع قيرشتلا مايأ موصي نأ
 :مكح كلذكو - ۷

 .اهنم :(ط» یف )غ1(



 نيكلاسلا جهنم
AAI 

 ءًابجاو كرت نم - أ

 .ةرشابمل ةيدفلا هيلع تبجو وأ ۔ ب
 نيكاسملف :مارحإ وأ مرحب قلعتي ماعطإ وأ يده ٌلکو ۔۸

 . يقفأو ميقم نم مرحلا
 .ناكم لكب موصلا یزجیو ۔۹

 لكأي “”بحتسملا يدهلاو ٍنارقلاو ةعتملاك كسنلا مدو ۔۰

 . '"”قدصتيو يدهيو هنم
 -بجاولا كرت وأ ءروظحملا لعفل بجاولا مدلاو ۔ ۱

 قدصتي لب ءائيش هنم لكأي ال - ناربج مد ىمسيو
 . تارافکلا ىرجم يرجي هنأل ؛ هعيمجب

 :ًاقلطم فاوطلا طورشو ۔7۲
 ءةينلا-١

 ءرَبَحلا نم هب "”ءادتبالاو " 

 هلقيو هملتسي نأ ''نسیو ے

 «هيلإ راشأ عطتسي مل نإف -

 .لكأي نأ بحتسملا :«ط «ب» يف )١(
 ةعتملاك كسنلا مدو :وحنلا اذه ىلع ةرقفلا هذه ليقع نبا خيشلا طبض ()

 . قدصتیو يدهيو هنم لكأي ٌبحتسملا يدهلاو ٍنارقلاو
 .أدبي نأو :«ط ءب» يف (۳)

 .هل نسي : 4طا يفو .هل نسو :4با يف )€(



 فاوطلا ماكحأ

- ۳ 

- ٩٤ 

= 
 مهللا ءربكأ هللا “' هللا مسب" :كلذ دنع لوقيو -

 ًاعابتاو «كدهعب ءافوو «كباتكب ًاقیدصتو «كب ًآناميإ

 .هراسي نع تيبلا لعجي نأو - ۳

 .ةعبسلا طاوشألا لّمكُيو ۔ ٤
 .ْثّبَحلاو ثّدَحلا نم رهطتي نأو - ٥

 ريغ ةنس  فاوطلا ريغ - كاسنألا رئاس ىف ةراهطلاو

 ۱ . ةبجاو

 الإ ءةالص تيبلاب فاوطلا» :ثيدحلا ىف درو دقو ٭

 . "”«مالكلا هيف ابأ هللا نأ
.۰ (۳). 

 ںسو

 طو اکی :مودقلا فاوط يف عبطضَي نأ ١

 ءرسيألا هقتاع ىلع هفرطو «نميألا هقتاع تحت هئادر

 .(ط با نم ةدايز )١(

 )٢/ ٦٦٦( مكاحلاو ء(٢۲۲ /ہ) يئاسنلاو ء(۹۱۰) يذمرتلا هاور (۲)

 يف رجح نبا ظفاحلا هححصو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو

 نباو ةميزخ نباو نكسلا نبا نع هحيحصت لقنو ء(۱۳۸/۱) صيخلتلا
 ٠١١(. مقرب ءاورإلا) ينابلألا هححصو .نابح

 .هل نسيو : اط يفو « نسيو :٤با9 يف )۳(



 نيكلاسلا جهنم
 ع | ١١

 يشميو «هنم “لوألا طاوشأ ةثالثلا يف لمري نأو - ١
 . يقابلا يف
 صا يروم وصح رس ور

 : يعسلا طورشو -7

 تعا
 سا لوک و
 اف ملا ا

 عيمجو هيعسو هفاوط يف ناسنإلا رثكي نأ :عورشملاو ۔۷
 ؛هئاعدو هللا ركذ نم هكسانم

 افصلابو «تيبلاب فاوطلا لعج امنإ» :ِهْلَك هلوقل
 . "”(هللا ركذ ةماقإل رامجلا يمرو «ةورملاو

 اا :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ۹۸

O 
 : لاق مث ءهيلع ىنثأو .هللا دمحف «سانلا يف ماق -
 هلوسر اهيلع طلسو «ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ)»

 امنإو «يلبق ناك دحأل ٗلحت مل اهنإو «نينمؤملاو

 .لئاوألا :«ط» يف ١(

 يذمرتلاو ء(۱۸۸۸) دوادوبأو ء(۱۳۹ ء۷ ء٦/٦٦) دمحأ هجرخأ (
 )٥//٢٠٥(. يمرادلاو ہححصو (۹۰۲)



 فاوطلا ماكحأ
 = ا۳۰

 دحأل لحت نل امنإو «راهن نم ةعاس ىل '''تلحأ
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 .اهُدْيَص هدي الف

 .اھکوش ىلتْخُي الو -

 .دشتمل الإ اهتطقاس حت الو ۔

 .«نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نمو -

 , "هيله قلتم ةرخدإلا ال7 لاف افر انور ےن

 هاور (روث یا ریع نیب ام مارح ةنيدملا» :لاقو ۔ ۹

(۳( 

(0) 

0(۲) 

(۳ 

 : لخت : (ط» يف

 ىنعمو 0ک ملسمو ليل ۱٦١/٤ 1۹۷/۱( يراخبلا هجرخأ

 ناس وو سر «ةرخذإ هدحاو :رخْذالاو .دصخُب ال يأ : ىلتخي ال

 دت قوت .ةبيط هتحئارو «قاقد هنابضقو «ضرألا يف يضمت هقورع

 دنع بشخلا قوفو نيطلا تحت هنولعجيو «روبقلا يف نبللا للخ

 طس الق نيظلا كيو للقلا دل فن ےل تكف

 ء(۱۳۷۰) ملسمو ٤۱/۱۲(« ء۲۷۹/٦ ء١٤/۸۱) يراخبلا هجرخأ

 ,ىلع فرشي ؛برغلا ىلإ قرشلا نم ليطتسم «ةرمحب دوسأ لبج :رْيَعو
 رئب هيف يذلا قيقعلا يداو يلامشلا هحفسبو ؛بونجلا نم ةيوبنلا ةنيدملا

 ؛ةنيدملا لامش عقي رمحأ زيدتس ريعض لج (1رواو ںیزلاا نيةوزع

 . مرحلا نم دُحَأ لبجف هيلعو هكا دس اکا :هعقومو



l= 
۰ 

 نيكلاسلا جهنم
ggسج وج وسوچچچچ جج ممم م حكت  

 ف نلتقي «قساف نهلك باودلا نم سمخ» :لاقو
 : مرحلاو لحلا

 بلكلاو «ةرأفلاو «برقعلاو .2'ةأدجلاو «بارغلا
 . "هيلع قفتم «روقعلا

 ةقيقعلاو ةيحضألاو يدهلا باب

 كلذكو ءةنس هاوس امو .يدهلا نم بجي ام مدقت
 .ةقيقعلاو ةيحضألا

 :الإ اهيف ٗیزجی الو
 .ةنس فصن هل مت ام :وهو :نأضلا نم عذجلا ١

 .ىنثلاو - ١
 سم نرسل ان را فام
 . ناتنس هل ام : رقبلا نمو -

 .ةنس هل ام :زعّملا نمو -

 .ةمعطألاو نجاودلاو ناذرجلا ىلع َنضَقْنَي حراوجلا نم رئاط :ةأدجلا )١(
 .نآذحو'  ءاذجو ًاَذج :هعمج

 يداعلا وه :روقعلاو )٦۱۹۹(. ملسمو ء(٦/٣٥۳) يراخبلا هجرخأ (؟)
 سانلل حرجلاو ضعلا ريثك راصف ءعابسلا ةفص هيف تبلغت يذلا
 .ناويحلاو



 ح-٭۷ٰ ' ةقيقعلاو ةيحضألاو يدهلا

 : "'"يحاضألا يف زوجت ال عبرأ» : ہال لاق _ ۳

 اھُروغ نّيبلا ءاروعلا

 ءاهّضرم نيبلا ةضيرملاو

 اهَعلَض نيبلا ءاجرعلاو
 .'''ةسمخلا هاور حيحص ٢يت ال يتلا ةريبكلاو

 املكو يلا اک ًةميرك نوكت نأ رو ےک

 .اياحضلا :«ط ءب» ىف )١(

 «(۲۸۰۲) دوادوبأو ء(٤/۲۸۹) دمحأو ء(٢/٤۸٣) كلام هاور (۲)
 دراوم) نابح نباو )7١55(«2 هجام نباو ءهححصو )۱٤۹۷( يذمرتلاو

 لاقو ء(۲۳٢۲ )٤/ مكاحلا هححصو ء(۰/۷٥۲۱) يئاسنلاو ء٦1

 باحصأ هجرخأ «حيحص ١487/4(: بيذهتلا يف) رجح نبا ظفاحلا

 نم هنسحأ ام :لاقف «لبنح نب دمحأ هنسحو «ةحيحص ديناسأب ننسلا

 ط) مارملا غولب يف اضيأ درو اذكه (ةريبكلا) :هلوق .«. . .ثيدح
 ءريسكلا) اهريغو ةقباسلا بتكلا یف درو يذلاو ۱۹۱/٤١(. لبسلا

 ىف :تذدجوو  ءاءافطجملا) :تاياورلا زٹکا یفو  َ(ارشکلا .قريسكلا
 :دارکلاو کیلا ہی ةع رخ ق :۱٦9۷/17 فاقلا ديس
 ۱ ۱ . ةريبكلا

 مظعلا ٌُخُم وه :نونلا رسکب يِقّنلاو ءاهيف يقن ال : يأ : يقنت ال ىنعمو

 .اهليم يأ :اهُعلض نيبلا :هلوقو .ءاقنأ :هعمج

 اهنم بضعلا غلبي مل اذإ «ئزجت نرقلاو نذألا ءابضع نأ :خيشلا ررق (۳)

 ةيلجلا تاراتخملا) .ةضيرم وأ ةبيعم هب نوكت ًاحرج اهحرجي نأ

 .(۷٦ص



Aj هل 
 نيكلاسلا جهنم

 .اهبحاص رجأل مظعأو هللا ىلإ بحأ يهف لمكأ تناك

 ليل هاور «ةعبس نع ةرقبلاو ؛ةعبس نع

 «بألا قح يف ةقيقعلا نشو ھ5۹

 .ةاش ةيراجلا نعو ءناتاش مالغلا نع ۔۷

 موي هنع حبذت .هتقيقعب نھتْرُم مالغ لکا : لع لاق 2

 (٣)۔ )۲(
 ۳۳ا EE ‹ حيحص (یمسیو < قلحيو عباس

. 
 قدصتیو يدمر وہ و

_ ۳°٩۹ 

(١) 

(۲) 

(۳ 

€3) 

 .(۱۳۱۸) ملسم هجرخأ

 .هسأر قلحيو :«ط» يف
 )۱٥٥٢١١( يذمرتلاو (۲۸۳۸) دوادوبأو ء(۱۲ )٥/ دمحأ ا

 مكاحلاو )١57580(, هجام نباو ء(۷/١٦٦۱) يئاسنلاو «هححصو

 .(۲۳۷ )٤/

 .«ط با :نم ةدايز



 عويبلا باتك
e CL E |ا  

 عوسيسلا باستك

 [عيبلا طورش]

 مرحَو میلا هللا لحآو # :ىلاعت لاق «لحلا “هيف نا ( 7

 .[۲۷۰ :ةرقبلا] ہال

 زوجي  اهريغو ثاثأو ناويحو راقع نم ٍنايعألا عيمجف ڈرو

 . "”عيبلا طورش تمت اذإ اهيلع دوقعلا عاقيإ

 : طورشلا مظعأ نمف 7

 :[لوألا طرشلا]

 ضا نع ةر توت نأ الإ :ىلاعت هلوقل :اضرلا
 .[78 :ءاسنلا] کن

 : [يناثلا طرشلا]

 ىهن لك يبنلا نال ؛ةلاهجو ررغ اهيف "”نوكي ال نأو ۔٤

 .اهيف :(ط» ىف )١(

 ناهتنأ كلذ نئ نکی ملا اذإ همتارو هطيمنلا مزار : لا ىرقا 9
 حتف ام عيب زوجي هنأ ررق امك .كلذ ىلإ ةيعاد ةجاحلا نأل ؛مارتحا ةلقو

 ناك ولو «قارعلاو ماشلاو رصم ضرأك «نيحتافلا نيب مسقي ملو ةونع
 ءاهجارخب عئابلا دنع تناك امك يرتشملا دنع نوكتو «نكاسملا ريغ نم

 اهعيب حصي هنإف «ةكم تويب كلذكو .نيملسملا لمع هيلعو

 .(۷۰ ء۹٦ص ةيلجلا تاراتخملا) : رظني . .اهتراجإو

 .نوكي نأ الإ :«ط» يف (۳)



 الفتاح
 نيكلاسلا جهنم

 ع هاور «ررغلا عيب نع

 :هيف لخديف ۔-٥

 .دراشلاو ء'قبالا عيب ١

 . نیتعلسلا ىدحإ كتعب لوقي نأو - ۲

 .هوحنو ضرألا نم ةاصحلا غلبت ام رادقمب وأ - ۳

 .هترجش وأ هتمأ لمحت ام وأ - 5

 . "”لماحلا نطب يف ام وأ - ه
 .نَمْثُملا وأ نمثلا يف ررغلا ناك ءاوسو

 :[ثلاثلا طرشلا] ۔-٦

(۱) 

(۲ 

(۳ 

(© 

 “ هيف هل ًانوذأم وأ“ ءءىشلل ًاكلام دقاعلا نوكي نأو

 .ديشر غلاب وهو

 )١615(. ملسم هاور

 .هديس نم براهلا :قبالا
 يف هوحنو لجفلاو «هترأف يف كسملاك ةرتتسملا ءايشألا نأ :خيشلا ررق

 نإو «هعيبل نیزوجملا لوق باوصلاف «نّيب ررغ هيف سيل ناك نإ «هضرأ
 ةيلجلا تاراتخملا) .نيعناملا لوق باوصلاف رهاظ ررغ هيف ناك

 .(١7ص

 .ةيالو هيلع هل وأ :امهيفو ««ط «ب» :يف تسيل



 عسیبلا طورش

~۷ 

۸ 

۴۹ 

-_-- 

 :[عبارلا طرشلا]

 ابر هيف نوكي ال نأ :اضيأ عيبلا طورش نمو

 : داي هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا ىضر  ةدابع نع

 ريعشلاو «ربلاب ربلاو ءةضفلاب ةضفلاو «بهذلاب بهذلا»
 لثمب ًالثم «حلملاب حلملاو ءرمتلاب رمتلاو ءريعشلاب
 فيك اوعيبف فانضألا هذه تفلتخا اذإف ءءاوسب ءاوس

 «ىبرأ دقف دازتسا وأ داز نمف «دیب ادي ناك اذإ «متثش
 1 ل 7

 «نيطرشلا نيذهب الإ هسنج نم ليكمب ليكم عابي الف
 .كلذك الإ هسنجب نوزوم الو

 نوزومب نوزوم وأ «هسنج ريغ نم ليكمب ليكم عيب نإو

 . قرفتلا لبق ضباقتلا طرشب "”زاج : هسنج ريغ نم

 ضبقلا ناك ولو «زاج هسكع وأ نوزومب ليكم عيب نإو
 . قرفتلا دعب

 ثيدح يف روكذملا وهو «(لضفلا ابر) «عاونأ ةثالث ابرلا نأ خيشلا ركذ )١(

 عاونأ دشأو «ضبق ریغب ةيوبرلا فانصألا عيب :وهو ء(ةئیسنلا ابر)و «ةدابع

 ىلع طرتشي نأ وهو (ضرقلا ابر)و . لجأ ىلإ ةمذلا يف ام عيب : ةئيسنلا ابر

 .(۴۳ص رئاصبلا رون) .ابر وهف ًاعفن رج ضرق لكف «ًاعفن هنم ضرتقي نم
 )٢) ملسم هاور )۱٥۸۷(.

 . عیبلا يف لضافتلا زاج :يأ (۳)



 نيكلاسلا جهنم
l= 

 . لضافتلاب ملعلاك لئامتلاب لهجلاو ۔١
 رمتلا ءارش وهو» :ةنبازملا عيب نع لگ يبنلا ىهن امك ۔٢

 . "هيلع قفتم «لخنلا سوؤر يف رمتلاب
 ةسمخ نود اميف ءاهصرخب ءايارعلا عيب يف ضخ زو د

 يرتشي هدنع نمث الو «بطرلا ىلإ جاتحملل .قسوأ
 . لسم هاور .«اهصرخب «هب
 : [سماخلا طرشلا]

 :ًاعرش مرحم ىلع دقعلا عقي ال نأ : طورشلا نمو ۔٤

 ةتيملاو رمخلا عيب نع ةَ يبنلا ىهن امك «هنيعل امإ - ١
 . "هيلع قفتم «مانصألاو

 ىهن امك «ملسملا ةعيطق نم هيلع بترتي امل امإو - ۲

 )١( ملسمو ء(٤/٤٥٥) يراخبلا هجرخأ )٠١٤۲(.

 ؛ةیرع عمج :ايارعلاو )١951(. ملسمو )۳۸۷/٤( يراخبلا هجرخأ (۷)

 اميف لیک رمتلا نم هلثمب اصرخ لخنلا سوؤر يف بطرلا عيب يهو
 .هعم نمث الو «بطرلا لكأ ىلإ ةجاح هب نمل ؛قسوأ ةسمخ نود
 «ةريثك روص اهلو «ةنبازملا ميرحت نم ةانثتسم يهو ١٠٤١/٤( عدبملا)

 «نيمختلاو رزحلا وه :صْرَخلاو )۳۹۱/٤(. حتفلا يف رجح نبا اهركذ

 هيلإ لوؤي امو بطرلا نم لخنلا سوؤر ىلع ام ريدقتب صارخلا موقيف
 رت

 هلوسرو هللا نإ» : ظفلب )۱٥۸۱( ملسمو ء(٤/٤٢٦٥) يراخبلا هجرخأ (۳)
 .ثيدحلا «. . .مانصألاو ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب مرح



 عسیبلا طورش
 عانت

 ع قلع او لاش
 قد . 53 ۰ اا 2: هني ۶ء۲

 “يذ نيب قيرفتلا نع» كك هيهن :" كلذ نمو” ۔۳
 . ''”(قيقرلا يف محرلا

 لعفي هنأ هنم ملعت يرتشملا ناک اذإ :كلذ نمو - ٤

 ںامقلل ضيبلاو زوجلا ءارتشاك سش ا و 1

 ‹قرطلا عاطق ىلعو 4 تک وأ

 او ال» :لاقف ءبّلَجلا يقلت نع ةي “"هيهنو -

 : قوسلا هديس ىتأ اذإف ءهنم ىرتش اف یقلت نمف ؛بلَكلا

 7 لیہ هاور «رايخلاب وهف

 .(ط «ب)» :نم ةدايز )١(

 ديزي نأ وه :شجنلاو ء(١١٥۱) ملسمو ء(٤/۳٣٥۳) يراخبلا هجرخأ (0)

 «يرتشملاب رارضإلل وأ «عئابلا عفنل لب ءاهءارش ديري ال نم ةعلسلا يف
 .ثبعلا وأ

 .(ط ؛ب) :نم ةدايز (۳)

 .يوذ :“اط «ب)» يف (8)

 موي هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاو نيب قّرف نم» :ِِكي هلوقك )٥(

 ءهتسحو (۱۳۰۱) يذمرتلاو ء(٤١١٦ )٥/ دمحأ هاور «ةمايقلا

 .هححصو (00 /۲) مكاحلاو ء(٢٥۲) «ينطقرادلاو

 .يبنلا ىهنو :«ط «ب» ىف )٦(

 - ثيدحلا یف دیسلاو «بولجملا قت تلعلار ء(۹٥٥۱) ملسم هجرخأ )۷(



f= 
 نيكلاسلا جهنم ٠

 ٦ - '"”ملسم هاور «انم سيلف انشغ نم :لاقو .

 حيرصلا ابّرلا لثمو ۔٥

(۳ 

(٤) 

)٥( 

 ىلإ ةئامب ةعلس عيبي نأب «ةنيعلاب هيلع لّيحتلا أ
 ع

 وأ ءأدقن اهنم لقأب اهيرتشم نم اهيرتشي مث «لجأ
 . ''”سكعلاب

 نیدلا بلف ىلع © تا قاع 3ر َ ()۳) ملا أ

 هضرقي نأب :”ضرقب ابرلا ىلع ليحتلا وأ ۔ ج

 .ةعلسلا بلاج عئابلا وه

 )۱۰١(. ملسم هجرخأ
 ) .خيشلا هررق امك «ةعيب يف نيتعيب نع يهنلاب دارملا وه اذهو

 . (77ص ةيلجلا تاراتخملا

 . ليحتلاب :«ط «ب) ىف

 يفوت نأ امإ : هل لاق لح اذإف «نيد ٍرخآ ىلع صخشل نوكي نأ» : لثم

 يناثلاو ل لوألا نئادلا نيب نوكيو «ينيفوتو كنيدي نالفل بھذت وأ كنيد

 ديعي مث هيفويل هبحاص ميرغ نيدي امهنم دحاو لك نأ يف قبسم قافتا

 نالف ىلإ بهذا :لوقي وأ .ديدجلا نئادلا هيفويل ىرخأ ةرم هيلع نيدلا

 وأ قافتا ضرقملاو لوألا نئادلا نيب نوكيو «ينيفوتو هنم ضرقتستل

 هيلع بلق لوألا نئادلا ىفوأ اذإف «نيدملا ضرقي نأ ىلع قافتا هبش

 ةقيرطب نيدلا بلقل ةليح هذهو ءهنم ضرتقا ام ضرقملا ىفوأ مث نيدلا

 .(١۱ص نيميثع نبا خیشلل تانيادملا) ةلاسر نم هصنب .ها «ةيثالث

 .ضرقلاب :«ط «ب» يف



 جیبلا طورش
 يي وج

 = |( کھ

 كلذ نع '''هءاطعإ وأ «هلام نم ءيشب عافتنالا طرتشيو

 .ابر وهف اعفن رج ضرق لكف ءًاضوع

 فا «ةضفب هريغ هعم ةضف يلح عيب : ّيحتلا نمو د

 رت ردو رع

 صقنيأ» :لاقف ؟بطرلاب رمتلا عيب نع ةي يبنلا لئسو _ ٠

 هاور . كلذ نع ىسهنف «معن اولا «؟ فج اذإ

 6یا

 .هؤاطعإ :۱ ۱٢ ىف (۱)

 يعون عيب نإ ۳۰/٤(: ماكحألا حيضوت) يف ماسب نبا خيشلا لاق ()

 ريغ“ نم رخآ فص اهدا عم وأ امهعمو رخآلاب امهدحأ سنجلا

 : ةثالث ما وو (مهردو ةوجع دم) ءاهقفلا اهيمسي ام يهو « هسنج

 ىلإ مضي وأ «ءًالضافتم هسنجب يوبر عيب دوصقملا نوكي نأ :لوألا

 . میرحتلاب مزجلا باوصلاف ءةلیح هسنج ريغ لقألا

 ريغ ةاشب نبل تاذ ةاش عيبك «يوبرلا ريغ عيب دوصقملا نوكي نأ : يناثلا

 . يعفاشلاو كلام بهذم وهو ءزاوجلا حيحصلاف «نبل تاذ

 ءامهلثمب مهردو ةوجع دم :لثم ًادوصقم امهالك نوكي نأ :ثلاثلا

 يعفاشلاو كلام همّرحو «هزوجي ةفينحوبأف ءروهشم عازن هيف اذهف

 .ها .دمحأو

 دوادوبأو )00١(« دنسملا بيترت يف يعفاشلاو ء(۲۲) كلام هجرخأ (0)

 يئاسنلاو ؛حیحص نسح :لاقو ؛(١۱۲۲) يذمرتلاو «(۳۳۵۹)

 يقهيبلاو ء(۳۸/۲) مکاحلاو ؛(٢٦۲۲) هجام نباو ء۲۷)(

 ۲۹٢(. /ه)



 نيكلاسلا جهنم
 ت تا تر ہد دت دتا تا21 أت

 ليكلاب ءاهليكم ملعي ال رمتلا نم ةربصلا عيب نع یھتوا چپ
 . لسم هاور «رمتلاب یمسملا

 :ةمذلا يف ام عيب امأو 0

 ضبق طرشب كلذو «زاج هيلع وه نم ىلع ناك نإف -أ
 اهذخأت نأ سأب ال١ :ِهكَ هلوقل ؛قرفتلا لبق هضوع
 هاور «ءيش امکنیبو ءاقرفتت مل ام ءاهموي رعسب
 لا

 . ””ررغ هنأل ؛حصي ال هريغ ىلع ناك نإو - ب

 رامثلاو لوصألا عيب باب

 الإ .عئابلل اهترمثف روت نأ دعب ًالخن عاب نم» : ال لاق ۔۹
 . “هيلع قفتم «عاتبملا اهطرتشي نأ

 )۱٥٥١(. ملسم هجرخأ 010(

 دوادوبأو ء(۹٥۲ /۲) یمرادلاو ء(١٥۱ ء۱۳۹ ء۸۴ /۲) دمحأ هجرخأ (۲)
«(Tro ٣۷(يذمرتلاو  )۷( يئاسنلاو »)9/ «(YATهجام نباو  

 ىقهيبلاو ہححصور )١٤/٤( مكاحلاو )861١(. ىنطقرادلاو )۲۲٦٢(

 )۲۸٤/٥(.

 .ررغلا نم هنأل :(اط «ب» يف ۴)
 . حّفَلُت «ربؤت» ىنعمو )٠١٤١(. ملسمو ء(٥/۹٦) يراخبلا را 619



 رامثلاو لوصالا عيب
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 .ًايداب هرمث ناك اذإ راجشألا رئاس كلذكو

 .ةدحاو ةرم الإ دصحي ال يذلا عرزلا رهظ اذإ هلثمو

 ةزجلاو «يرتشملل لوصألاف ًارارم دصحي ناک ناف

 . عئابلل عيبلا دنع ةرهاظلا

 ودبي ىتح رامثلا عيب نع ةي هللا لوسر ىهن»و

 . ''”«عاتبملاو عئابلا ىهن :اهحالص

 يفو ««هتهاع بهذت ىتح» :لاقف ؟اهحالص نع لئسو

 .'''؛زرافٰصَت وأ َراَمْحَت ىتح» : ظفل

 لهأ ہاور .دتشي ىتح ينحل عیب نع ىهنو

 0. لإ

 لحي الف ةحئاج هتباصأف ًارمث كيخأ نم تعب ول» :لاقو

 )١( ملسمو ء(٣٥۳ /۳) يراخبلا هجرخأ )195757(
 )1١685( ملسمو ء(٣٥۳ /۳) يراخبلا هجرخأ (۲)

 »٠١. :نم تطقس «بحلا عيب» :هلوق ىلإ «رامثلا عيب" :هلوق نم (۳)

 )٤( مكاحلاو ء(۲۲۱۷) هجام نباو ء(۲۲۱/۳) دمحأ هجرخأ )۱۹/۲(

 نسح :لاقو ء(۱۲۲۸) يذمرتلاو ء(۳۳۷۱) دوادوبأو ہےححصو

 الو .هحالص ودب لبق رمثلا عيب زوجي ال هنأ : خيشلا ررق دقو . بیرغ

 ةلعلاو ماع ثيدحلا نأل ؛لصألاو ضرألا كلامل هبح دادتشا لبق عرزلا

 ةیلجلا تاراتخملا] .نیرمألا یلع ص۷٢[.



 نيكلاسلا جهنم
 ١ مز ہت

 «؟قح ريغب كيخأ لام ذخأت مب ًائيش هنم ذخأت نأ كل

 . لسم هاور

 هريغو رايخلا باب

 بابسألا نم "”ببسب الإ ءامزال راص دقعلا عقو اذإو ۔۷
 : ةيعرشلا

YAعيابت اذإ) :ب يبنلا لاق :سلجملا رايخ :اهنمف  

 اناكو اقرفتي مل ام «رايخلاب امهنم دحاو لكف نالجرلا
 رخآلا امهدحأ ريخي وأ .ًاعيمج
 امهنم دحاو كرتي ملو اعيابتف رخآلا امهدحأ رّیخ ناف

 . "هيلع قفتم «عيبلا بجو دقف «عيبلا
 امهدحأل وأ امهل رايخلا طرش اذإ : طرشلا رايخ :اهنمو -“۹

 ل 7

 يف يرتشملا نع ةعوضوم ةحئاجلا نأ :خیشلا ررق دقو )١( )١905(.
 .[٢۷ص ةيلجلا تاراتخملا] . ثیدحلا يف ةلعلا مومعل ؛رامثلا عيمج

 .ببسل :(ط» ىف (۲)

 )١97١(. ملسمو «(۳۳۲ )٤/ يراخبلا هيا )۳(

 فرصلا يفو «ًاقلطم ةراجإلا يف طرشلا رايخ توبث ةحص : خيشلا ررق ٦(
 - هذه لّصف مث .كلذ يف روذحملا مدعل ؛ةلافكلاو نامضلاو ملسلاو



 ' رايخلا
۹= 

 ًاطرش الإ ‹مهطورش دنع نوملسملا» : يب يبنلا لاق
 "'”نئسلا لهأ هاور «ًالالح مّرح وأ ًامارح ّلحأ .
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 وأ «ءُشْحَنِب امإ «ةداعلا نع جرخي ًانبغ نبغ اذإ :اهنمو

 .”:انهريعوأ بلكلا نقلت

 يرتشملا ىلع عئابلا سلدي نأب :سيلدتلا رايخ :اهنمو

 ةميهب عرض يف نبللا ةيرصتك «نمثلا هب ديزي ام

 ماعنألا

 وهف دعب اھعاتبا نمف < :منغلاو لبإلا اوُوَصت الد : الگ لاق

 نإو ءاهكسمأ ءاش نإ ءاهبلحي نأ دعب نيرظنلا ريخب

 : ظفل ىفو هيلع قفتم ارمت نم ًاعاصو ءاهّدر ءاش

 . "”«مايأ ةثالث رايخلاب وهف»

در نيب رايخلا هلف ُهَبْيَع ملعي مل ًابیعم ىرتش ما اذإو
 ه

 .(۷۳ص ةيلجلا تاراتخملا) :رظني .لئاسملا
 دمحأو ء(٢٣٣۲۳) نابح نباو ءهححصو (109) يذمزتلا :ةجرخأ

 مكاحلاو ؛(۱۱۹۹ دراوم) نابح نباو ء(٤۹٥۳) دوادوبأو 25/0

 )٦۹/۲(.

 .اهريغ :(ط با يف )۲

 نبللا سْبَح :ةيرصتلاو )۱٥٥١(. ملسمو )1/9 يراخبلا هجرخأ

 .عرشلا يف



 نیکلاسلا جهنم
٠٥١ 

 ر ودعت تال ااو
 .'”خسفلا امهنم لکلو ءافلاحت نمثلا يف افلتخا اذإو - ۔-٣
 هاور «هترثع هللا هلاقأ هتعيب ًاملسم 7 5 : لک لاقو _”- 4

 ایام نباو دوادوبأ

 ٣ لےسلا باب

 :ةفصلاب طبضني ام لک يف مَلَّسلا حصي ۔0
 .نمثلا اهب فلتخي ىتلا هتافص عيمجب هطبض اذإ -

 لج 5127

 مٗوقی نأ :بيعلا شرأ ىنعم )۲۲۹/٦(: «ينغملا» يف ةمادق نبا لاق )١(

 هصقن دقف یم رک ہہ «ةعستب ًابيعمو ةرشعب ًاحيحص بيعملا

 . فصنو مهرد وهو «نمثلا رشعب عب عئابلا ىلع عجريف همك رشع سيِعْلا

 تاراتخملا) ىف خيشلا هررق امك ‹كلذكف عيبملا نيع ىف افلتخا اذإو (90)

 . (76 ص ةيلجلا

 (۲۱۹۹) هجام نباو ء(٣٤٣۳) دوادوبأو ء(٢٥۲ )٢/ دمحأ هجرخأ (۳)
 حيحص ٠ :لاقو )0€ /۲) مكاحلاو )°11 ۳° نابح نباو

 ءاغلإو «دقعلا عفر : : ةلاقإلاو )۲۷/٦( يقهيبلاو ( نی ةيشلا طرش ىلع

 :نيفرطلا یضارت هراثآو همكح

 ىطعُي لدہب ةمذلا يف فوصوم عيب :ًاحالطصاو یاطعالا :ةغل مَلَسلا 2

 . الجاع



 ةلافكلاو نامضلاو نهرلا

 = ارا
 . قرفتلا لبق نمثلا هاطعأو ۔ ۳

 هيك يبنلا مدق :لاق  امهنع هللا يضر سابع نبا نع

 :لاقف «نيتنسلاو ةنسلا رامثلا يف نوفلْسُب مهو ةنيدملا

 نزوو .مولعم ليك يف فلسيلف ِءيش يف فلسا نم»

 .'''؛مولعم لجأ ىلإ «مولعم
 هللا اهاَذأ اهءادأ ديري سانلا لاومأ ذخأ نم» :ِهِكي لاقو ۔٦1

 ("”يراخبلا هاور «هللا هفلتأ اهفالتإ ديري اهذخأ نمو «هنع

 ةلافكلاو نامضلاو نهرلا باب

 : ةتباثلا قوقحلاب قئاثو هذهو -۔۷

EAاهعيب حصی نيع لكب حصي : 9ههرلاف ے  
٤٤) 

 عت نإ الإ ءاهنمضي ال <« 0 نهتركلا دنع ةنامآ قف ۴۹

(1) 

 ور

)۳( 

(€) 

(0) 

 ىنعمب مَلَّسلاو فلّكلاو )١11١5(. ملسمو ء(٤/۸٢٦) يراخبلا هجرخأ

 .دحاو

 . ٥۳( /05) يراخبلا هجرخأ

 نيدلا ءافيتسا نكمي «نيعب نيد ةقثوت :ًاحالطصاو «توبثلا :ةغل نهرلا

 .اهنمث نم وأ اهنم
 يضر اذإ هنأو «ةعفنمو نيدو نيع لك يف زوجي نهرلا نأ : خیشلا ررق

 تاراتخملا] .هيلع ايضارت ام مزليف هل قحلا نأ كلذ نم ءيشب نهارلا
 ارم لا
 .نئادلا وهو ءنھرلا ذخأآ :نهترملاو ؛نیدملا وهو نهرلا عفاد : نهارلا
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 نيكلاسلا جهنم

 .تانامألا رئاسك ءطّف وأ

 «نهرلا عيب قحلا بحاص بلطو «لصحي مل نإو

 «هبرلف قحلا ءافو

 .نهر الب ًالسرم ًانيد ىقبي ءيش نيدلا نم يقب نإو

 . اهر نوكي هنامض هيلعف ّدحأ َنهرلا فلتأ نإو

 .هبر ىلع تنمو «هل عبت هؤامنو

 نذإب وأ ءرخآلا نذإب الإ هب عافتنالا نهارلل سيلو
 ناك اذإ هتقفنب بكري ُرهظلا» :ِهِْكَت هلوق يف عراشلا

 ىلعو ًانوهرم ناك اذإ هتقفنب برشي ردلا نبلو ًانوهرم

 ,۷یراتتلا هاور «ةقفنلا برشيو بكري يذلا

 يدا 11 يع ىلا نهه اا هالا

 ءاوس «ذفني الو لحي ال ةنوهرملا نيعلل نهارلا قتع نأ :خيشلا ررق )١(
 .[١۸ص ةيلجلا تاراتخملا] .ًارسعم وأ ًارسوم ناك

 5( )ه/9:١(.

 ًاباضتقا ةلافكلاو نامضلا ىلع مالكلا بضتقا :ليقع نبا خيشلا لاق )٣
 ىلوأ ناكل نيتلأسم وأ ةلأسم ركذ ولو «دوصقملا هب لصحي ال الخم

 . حضوأو

 )٤( أ » يف تسيل «.



 ةلافكلاو نامضلاو نهرلا

OYدس  

 ۱ هلع

 . "صخلا ندب راضحإب مزتلي نأ :"ةلافكلاو ۔٦
 . «مراغ ميعزلا» : ال8 لاق -۔-۷ )€( . ہلاک 5

 :الإ “*نماض امهنم لكف ۔۸

7۲7 

 قحلا بحاص هأربأ ا

 . ليصألا ءىرب وأ ۔۳

 . ملعأ هللاو

 صخش ةمذ يف ام ناسنإلا مازتلا وهو :ًاقيلعت ليقع نبا خيشلا لاق )١(
 مولعملا نامض حصيو «هنع نومضملل نماضلا ةفرعم ربتعي الو .رخآ

 . ملعلا ىلإ لآ اذإ لوھجملاو

 هيلع نَم راضحإب ناسنإلا مازتلا :ةلافكلا :ًاقيلعت ليقع نبا خيشلا لاق (۲)
 ملس نإو «هب ذخأ هتفرعم نمض نإو «هللا دودح نم ٌّدح ال «يلام قح

 لتا ئون ةلودكملا فا تفلت وا هاتوا منت لونكملا
 .هندب :4أ) ىف (۳)

 نمسح فيدخل دم 2 لاو ء0160 یف ر معمم ہا ھی (4)
 .هب لفكتو هنمضت ام ءاطعإ :ةمارغلاو ءنیمضلاو ليفكلا : ميعزلاو

 نع زجعي یتح نماضلا ةبلاطم هنكمي ال قحلا بحاص نأ :حيشلا ررق (5)
 بلاطي نماضلا نأ فرعلا ناكو ءطرش اذإ الإ «ميرغلا نم ءافيتسالا

 ةيلجلا تاراتخملا] .مهطورش ىلع نونمؤملاف ءرذعتي مل ولو قحلاب

 .[۸۲ص



 مح Oo ہص

_ ۹ 

۰ 

-۱ 

- ۲ 

- ۳ 

٤ 

 نيكلاسلا جهنم

 ''*ہریغ وأ سلفل رجحلا باب

 .رسعُملا َرْظْنُي نأ هيلعف قحلا هل نمو

 .رسوملا ىلع َرّسَيُب نأ يغبنيو

 .تافصلاو ردقلاب ًالماك ءافولا هيلعف قحلا هيلع نمو

 م ىلع ب رح تو ل يملا لم تاک نا

 :ةرساتملا نماذهو 0 هلع قا لخلف

 .ًالطامم سيل يذلا «ءافولا ىلع رداقلا وه :ءيلملاف

 مكحلا سلجمل هريضحت نكميو
 ءامرغلا بلطو «ناسنإلا لام نم رثكأ نويدلا تناك اذإو

 هيلع رّجَح :هيلع رجحي نأ مكاحلا نم مهضعب وأ

 هلام يقصي مث «هلام عيمج يف فرصتلا نم هَعَتَمو

 :نامسق وھو «هلام يف فرصتلا نم ناسنإلا عنم : رجحلا (١)

 قحل سلفم ىلع رجحلاك «هيلع روجحملا ريغ ظحل رجح :لوألا

 .ثلثلا ىلع داز امب ضيرم ىلعو «ءامرغلا

0807 
 )۱٥١١(. ملسمو ء(٤/٤1٦٥) يراخبلا هجرخأ (۷)



 رجحلا

0 

7115 

۳۷ 

۸ 

= 
 . "ههتويد ندقب ءامرفلا ىلع ةمسقيو 5 5 5 : )

 : الإ مهنم مدقي الو

 وهف سلفأ دق لجر دنع هلام كردأ نم» :ِةِكك لاقو  ؟

 ام وشام رسی چا
 نأ :نونجملاو هيفسلاو ريغصلا يلو یل بجيو

 .مهرضي يذلا مهلام يف فرصتلا نم مهعنمي

 (ا کل ا مج یا کلو اهقشلأ دون لو ٭ : ىلاعت لاق
 :ءاسنلا] ٥[.

 مكاحلا لعج :نكي مل نإف ءديشرلا مهوبأ : مهيلوو

 . مھنماو ,مهفرعأو «هبراقأ نم '*”*هدجي نم قفشأل (؟!ةلاكولا

 «هيلع اورجحي ملو «هسلفب هؤامرغ ملعي مل اذإ سلفملا نأ :خيشلا ررق )١(

 سيل هفرصت نأ :نيرخآ مرحو ًاضعب ىطعأو «مهرضي ًافرصت فرصتو

 .[80 ص ةيلجلا تاراتخملا] .ملظ هنأل ؛ذفانب

 )۱٥٥١(. ملسمو ء(٥/٦٦) يراخبلا هجرخأ (0)

 .هيلإ نوجاتحي ام هنم مهيلع فرصلاو :«ط «ب» يف ()

 .ةيالولا :(«ط» ىف )٤(

 .نوكي :٤ط «ب» یف )0(
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 نيكلاسلا جهنم

 لكأيلف ًاريقف ناك نمو ء.ففعتيلف ًاينغ ناك نمو

 54 هتيافك وأ هلثم ةرجأ نم لقألا فاو :فورعملاب

 . ملعأ هللاو

 حاصلا باب

 ًاحلص الإ ؛نیملسملا نيب زئاج حلصلا» :ِهلَك يبنلا لاق
 . يذمرتلاو دوادوبأ هاور ا لحأ وأ ًالالح مرح

 , كالا هححصو « حيحص نسح : لاقو

 .زاج :نيدب وأ «ىرخأ نيعب نيع نع هحلاص اذإف
 هضبق نيدب وأ «نيعب هنع هحلاصف نيد هيلع هل ناك نإو

 .زاج :قرفتلا لبق
 وأ «ةمولعم هريغ وأ هراقع يف ةعفنم ىلع هحلاص وأ

 هيلع هل ناك وأ «ًالاح هضعبب لجؤملا نيدلا نع حلاص
 . “كلذ حص :ءيش ىلع هحلاصف هردق ناملعي ال نيد

 .(ط ؛با :نم ةدايز ()

 .«(ًامارح لحأ» مدَق :«ط» يف (۲)

 .(۳۳۹) ةرقفلا يف هجيرخت مدقت (۳)

 هاور يذلا ثيدحلا مدقت :لاق امنإو «ثيدحلا ركذي مل « ا » يف )٤(

 .نيملسملا نيب زئاج حلصلا : يذمرتلا

 - عض) ةلأسم يهو ءًالاح هضعبب لجؤملا نع حلصلا زاوج :خيشلا ررق (5)



 ةسلاكولا

 ىلع هبشخ ٌررغي نأ ہَّراج ٌراج نعنمي ال» : لپ لاقو ۔٤

 ا هاور «هرادج

 ةعرازملاو ةاقاسملاو ةكرشلاو ةلاكولا باب

 :[ ةلاكولا]

 جئاوحو ءةصاخلا هجئاوح يف لكوي يب يبنلا ناك 0
۰ 

 .هب ةقلعتملا نيملسملا

 .نيفرطلا نم '”زئاج دقع ىهف 95

(١) 

(٢) 

 ةحص ررق امك .اذه يف روذحم الو «عنملا ىلع ليلد ال هنأل ؛(لجعتو

 .[۸۰ «84ص ةيلجلا تاراتخملا] .رايخلاو ةعفشلا تح نع حلصلا

 تءاج «هبشخ» :هلوقو )۱٦١۹(. ملسمو ء(٥/۱۱) يراخبلا هجرخأ

 نبا لاقو ءعمجلاب رثكألاو «دارفإلاب يراخبلا تاياور ضعب يف
 دارفإلا ةياورب دارملا نل ؛دحاو ىنعملاو ءأطوملا يف ناظفللا :ربلادبع

 ۱۰۸/٤(. ماسبلل ماكحألا حيضوت) .ْنجلا

 ثيح نم دوقعلا عاونأ نأب (55١ص داشرإلا يف) يدعسلا خيشلا نیب

 : ةثالث همدعو موزللا

 تبثي الف «هدقع درجمب مزلي :امهدحأ :ناعون يهو ءةمزال دوقع ١

 كلذو «بيعلا رايخ هضعب يف تبثي دقو «طرش الو سلجم رايخ هيف

 ۱ .اهوحنو حاکنلاو فقولا دقعك

 ءطرشلاو سلجملا رايخ هيف عراشلا لعج نكلو «مزال دقع :امهيناثو

 هضلق اميف طرشلا رايخ اولعجي مل باحصألا نأ الإ «هعاونأب عيبلاك



 ١ هراأ سسك

 نيكلاسلا جسهنم

 : اهيف ةباينلا حصت يتلا ءايشألا عيمج يف لخدت ۔۷

 ةرافكلاو :ةاكولا قيرفتك :هلا قوقح نسم ا
 .اھوحنو

 ؛خوسفلاو دوقعلاک :نييمدآلا قوقح نمو ب

 .اهريغو

 ناسنإلا ىلع نيعتت ىتلا رومألا نم ةباينلا هلخدت ال امو 2
 «فلحلاو «ةراهطلاو «ةالصلاك ؛ةصاخ هندبب قلعتتو

 وأ ًاقطن هيف هل نذأ ام ريغ يف ليكولا فرصتي الو ۔۹

 مالسإلا خيشو ءضعبب اهضعب تايوبرلا عيبو ٍمَلّسلاك «هتحصل طرش
 ةاقاسملا اذكو ءدوقعلا نم اههبشأ امو ةراجإلا اذكو ...كلذ زوجي
 .ةمزال دوقع حيحصلا ىلع ةعرازملاو

 عاونأو ةيالولاو ةلاكولاك ءهخسف نيفرطلا نم لكل «ةزئاج دوقع - ٢
 هيف هدعبو «لمعلا لبق ةلاعجلاو  ةعرازملاو ةاقاسملا ىوس - ةكرشلا
 .هفرصت لالتخاو ءامهدحأ تومب خسفني عونلا اذهف .فالخ
 قح يف زئاج نهرلاك :رخآلا قح يف زئاج نيفرطلا دحأ نم مزال - ۳
 قح يف ءةلافكلاو نامضلا اذكو «نهارلا قح يف مزال نهترملا

 .ها .مزال لفاكلاو نماضلا قح يفو ءزئاج هل لوفكملاو هل نومضملا

 ديج ليصفت (۲۷۵ص رئاظنلاو هابشألا يف) يطويسللو .فرصتب
 . هرظناف



 ةكرشلا
a ۹ 

 یم

 .هريغ وأ '”لْعُجب ليكوتلا زوجیو ۔۸۰

 وأ يّدعتلاب الإ مهيلع نامض ال ءءانمألا رئاسك وهو 0١

 . طيرفتلا

 .نيميلاب كلذ مدع يف مهلوق لبقيو ۔-۲

 :ءانمألا نم درلا ىعّدا نمو ۔-۔۳

 «ةنيبب الإ لبقي مل :لعجب ناک نإف

 .هنيميب هلوق لبق :ًاعربتم ناك نإو

 :[ةكرشلا]

 مل ام نيكيرشلا ثلاث انآ :ىلاعت هللا لوقي» :ِهكي لاقو ۔٤

 «امهنيب نم تجرخ هناخ اذإف «هبحاص امهدحأ نخي

 : (9دوادوبأ هاور

 هفرصت نأو ءهلزعب ليكولا ملع دعب الإ خسفنت ال ةلاكولا نأ :خيشلا ررق )١(

 ریثکو ليلق لك يف هليكوت زوجي هنأ :ررق امك .حیحص ذفان هملع لبق

 يقح ضبقا :لاق نإ هنأ :ررقو .عناملا ليلدلا مدعل ؛ءاش ام ءارش وأ

 لاصحتسا ديري هنأ هدارم نم رهظ نإ ءهثراو نم هضبقي هنأ ءديز نم

 .[۸۷ص تاراتخملا] .هنم ضبقي نمع رظنلا عطقب هقح

 .(۳۹۸) ةرقف يف اهنايب يتأيس :ةلاعجلاو لْعجلا (0)

 ٥ مكاحلاو ء(۳۰۳) ينطقرادلاو ء(۳۳۸۳) دوادوبأ هاور )07/05(
 ء(۳۱/۳) بيغرتلا يف يرذنملا هرقأو ء(٦/۷۸) يقهيبلاو «هححصو =
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 .ةزئاج اهلك اهعاونأ عيمجب ةكرشلاف -205

(01) 

 لاحب لهجلاب ناطقلا نبا هلعأو» ٦۹/۳(: صیخلتلا يف) ظفاحلا لاق
 فطقرادتا هلعأ نك .« :نايح:ىبأ تار ج نب ديعس
 ۱ ١554(. ءاورالا) ىنابلألا هفعض نيتلعلا تاهو لاسرآلاب
 : يلام قاقحتسا يف عامتجا يهو ءكالمآ ةكرش :لوألا :ناعون ةكرشلا
 نينثا نيب ًاكرتشم كلذ نوكي ءةعفنم امإو ؛لوقنم امإو ءراقع امإ
 نم عونلا اذهف ءاهريغ وأ ٹرالا وأ ةبهلا وأ ءارشلا قيرطب هاكلم ءرثكأف
 هل زوجتي ال كيرف رض قیا .نيكيرشلا نم دخاو لك ةكرشلا
 : هنذإب الإ هيف فرصتلا

 اذهو «هوحنو عيب نم فرصتلا يف عامتجا يهو :دوقع ةكرش : يناثلا

 مكحب «نيكيرشلا نم دحاو لک فرصت ذفني انهف ءانه دارملا وه مسقلا

 اهمّسق دقو «هكيرش بيصن يف ةلاكولا مكحبو ءهبیصن يف كلملا
 :ماسقأ ةسمخ ىلإ ءاهقفلا

 هيف المعيل امهيلامب رثكأف نانثا كرتشي نأ يهو :نانِع ةكرش - ١
 .رخآلا حبر نم رثكأ حبرلا نم هل نوكيو امهدحأ لمعي وأ ءامهيندبب

 صخش هيف رجتیل ًامولعم ًالام صخش عفدي نأ يهو :ةبراضم ةكرش - ۲
 .هحبر نم مولعم عاشم ءزجب «رخآ

 امهيتمذب هنايرتشي ام حبرب رثكأف نانثا كرتشي نأ يهو :هوجو ةكرش - ۳
 امهنيب وهف هاحبر امف ءلام امهل نوكي نأ ريغ نم «ةراجتلا ضورع نم
 .هيلع اقفتا ام ىلع

 نم امهنادبأب ناتي اض كاف نانا ك رتشي نأ نهو :نادبأ ةكرش - ٤

 . لمع نم امهيتمذ يف هنالبقتي اميف اكرتشي وأ ءحابم



 ةبكزشلا
 = | رر حس

- ٦ 

_ AY 

 اذإ ءهيلع ناقفتي ام بسحب حبرلاو اهيف كلملا نوكيو

 : ولم اعاشم ا ناك

 :اذه يف لخدف

 لام امهنم لك نم نوكي نأ :يهو ءنانعلا ةكرش ١

 لت

 لاملا امهدحأ نم نوكي نأب :ةبراضملا ةكرشو - ۲

 . لمعلا رخآلا نمو
 ٠١ - سانلا نم امههوجوب ناذخأي امب :هوجولا ةكرشو .

 ٤ - امهنادبأب نابستكي امہ اكرتشي نأب :نادبألا ةكرشو
 نم هنالبقتي امو ءهوحنو شيشح نم تاحابملا نم

 .لامعألا

 «كلذ عيمجل ةعماجلا يهو :ةضوافملا ةكرشو  ه

 فرصت لك يف رخآلا امهنم لك ضوفي نأ يهو :ةضوافم ةكرش  ه

 ءامهيلع وأ امهل تبثي ام لك يفو ؛ةمذلا يف ًءارشو ًاعيب يندبو يلام

 .ةصاخ ةيلام ةمارغ وأ ًابسک هيف الَخْدُي نأ ريغ نم

 )٤/ ٦۱۲۷(. ماسبلل ماكحألا حيضوت نم (فرصتب)

 ريغ نم لاملا سأر ناك ولو حصت ةبراضملاو ةكرشلا نأ :خيشلا ررق )١(

 هيلعو ..هيلإ ةيعاد ةجاحلاو «هنم عنام ال هنإف «نيبورضملا نیدقنلا

 . ةبساحملا دنع ميوقتلا اذه ىلإ عجْرُيو «نيدقنلا دحأب لاملا سأر مّوقي

 .[۸۸ص ةيلجلا تاراتخملا]
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 .ةزئاج اهلكو

 نوكي نأك اهتخال ررغلاو ملظلا ںیہ اذإ اهدسعيو

 وأ ءرخآ ِتقو خبر رخاللو ءنیعم ِتفو حبر اتم

 امو «نيترفسلا (0)ىيرحإ وأ «نيتعلسلا''”ىدحإ حبر

 كلذ هی

 .ةعرازملاو ةاقاسملا كلذ دسفي امك ۔۰

 ىلع نورجاّوُي سانلا ناكو» :جيدخ نب عفار لاقو ٭
 لاّْقَأو :تاّناَیِذاملا ىلع ام ةَ هللا لوسر دهع
 ءاذه ملسيو اذه كلهيف «عرزلا نم (”ءيشو .لوادجلا
 اذه الإ ءارك سانلل نكي ملو اذه كلهيو اذه ملسيو

 الف : نومضم مولعم ءیش امأف و هلع رجر كلذلف"

 . لسم هاور «هب سأب

 نم اهنم جرخي ام رطشب ربيخ لهآ ايب يبنلا لماعاو ٭

 .نيعضوملا يف .دحأ :«4أ» يف )١(
 .ءايشأ :«ط «ب» ىف (۲)

 .غ(ط بہ :نم ةدايز )

 ضايع یکحو ءلاذلا رسكب :تانايذاملاو )۱٥٤١۷(. ملسم هجرخأ )٤(
 ءهايملا لیاسمو رهنلا ةفاح ىلع تبني ام يهو «ةيذام عمج :اهحتف
 .اهسوؤرو لياسملا لئاوأ :(لوادجلا لابقأ)و .ةيبرع ةملكلا تسيلو



 ا تاوملا ءايحإ
 (١") 7 ے8 و
 . هيلع قفتم (عرز وأ رم

 موقیو ءلماعلل اهعفدي نأب :رجشلا ىلع ةاقاسملاف ۔-۱

 .ةرمثلا نم مولعم عاشم ءزجب ءاهيلع

 عاشم ءزجب اهعرزي نمل ضرألا عفدي نأب :ةعرازملاو ۔-۲

 ۱ حوا نم مولعم
 يذلا طرشلاو "هب ةداعلا ترج ام :امهنم ّلك ىلعو "9

 40 ال

 :امهنيب لصح امو ءاهيلع لمعي رخآ ىلإ ةباد عفد ولو ۔-۔٤4
 راج «زاج

 تاوملا ءايحإ باب

 . كلام اهل ملعي ال يتلا ةرئابلا ضرألا يهو - "5

 ءاهيلإ ءام ءارجإ وأ ءرئب رفح وأ .طئاحب اهايحأ نمف 35

 الإ ءاهيف ام عيمجب اهكلم :هعم عرزت ال ام عنم وأ

 ؛ةرهاظلا نداعملا

 وهف دحأل تسيل ًاضرأ ايحأ نم» :رمع نبا ثيدحل

 )۱٥٥١١(. ملسمو 22٠١ /5) يراخبلا هجرخأ (۱)

 ةيلجلا تاراتخملا] .نامزال نادقع ةعرازملاو ةاقاسملا نأ :خيشلا ررق )٢(

 .[۸۸ص

 .«ط «ب» :نم ةدايز (۳)



 نيكلاسلا جهنم
] : : 

 يراخبلا هاور «اهب قحأ
 او نأ اراك ہل ناذأ تاب دانا یش و

 اھ قحا ويف :اضرأ عطُنأ وأ ءاهئام ىلإ لصي مل

 . "”مدقت امب اهييحي ىتح اهكلمي الو

 ةراجإلاو ةلاعَجلا باب

 وأ .ًامولعم ًالمع هل لمعي نمل مولعم لام لْعَج :امهو ۔۸
 ىلع وأ .ةراجإلا يف ًامولعمو «ةلاعجلا یف ًالوهجم

 .ةمذلا یف ةعفنم
 الإو «ضوعلا قحتسا :امهيف هيلع لعج ام لعف نمف ۔۹

(Oy: 
 . الف

 )١( .ًاضرأ رّمع وأ رمعأ نم» :هظفل اذهو ء(٥/۱۸) يراخبلا هجرخأ . .٠.
 نب ديعس نع «هُريغو (۳۰۷۳) دوادوبأ هاور فلؤملا هركذ يذلا ظفللاو

 هريغو ديز .

 .«ط «ب» :نم ةدايز (؟

 دجاسملا ىف سولجلاو ؛بطحلاو «يضارألاك تاحابملا نم ءيش
 رون) .هريغ نم هب قحأ وهف ءرظان ىلإ جاتحت ال يتلا فاقوألا ىنكسو
 .(۳۹ص رئاصبلا

 نم هتصح لماعلل ناك لعاجلا نم ناك اذإ ةلاعجلا خسف نأ :خيشلا ررق )٤(
 .(40ص ةيلجلا تاراتخملا) . لثملا ةرجأ نم ال ىمسملا



 = ةراجإلاو ةلاعجلا
 ٠ _ ضوعلا طسقتي هنإف «ةراجإلا ىف لمعلا رذعت اذإ الإ .

  1انأ ةثالث :ىلاعت هللا لاق» :"اعوفرم ةريره نبأ نحو
 لجرو ءردغ مث يب ىطعأ لجر : ةمايقلا موي مهمصخ

 . "لسم هاور «هرجأ ۂطعی ملو

 لامعأ ىلع زوجت اهنأل ؛ةراجإلا نم عسوأ ةلاَعْجلاو ۔ 5

 ی۷ ًامولعم نوكي اهيف لمعلا نألو ؟ت علا

 .'“!ۃراجإلا فالخب زئاج دقع اهنألو

 ال ءهماقم موقی “نَّمل ةرجؤملا نيعلا ةراجإ ةوعتو ٢

 .ًاررض هنم رثكأب

 طرق الو دعت تر اھت تاق لو

(1) 

(۳) 

(۳) 

(0) 

(0) 

(٦ 

 . د هللا لوسر لاق :لاق :«ط «ب» یف

 غولب يف رجح َنبا ُفنصملا عبات دقو :«(417/5) يراخبلا هجرخأ

 .ملسم يف هدجأ ملو «ملسمل هازع ثيح مارملا
 .ًالوهجم وأ :«ط ءبا ىف
 . مزال دقع ةراجإلاف

 . نم ىلع :«ط با يف
 مث ؛ءيش لمح وأ ةعانصب ًالمع هريغل لمع اذإ ريجألا نأ : خيشلا ررق

 نم هل نأ :ريجألا نم ٌدعتو طيرفت ريغب لومحملا وأ عونصملا كلذ فلت

 ةيلجلا تاراتخملا] .هبر ىلإ هملسي مل ولو «هلمع ردقب رجألا

 .[۸۹ص
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 ڪڪ ا ا 11 فا 1 طق طاجن قل

 («هقرع ٌفحی نأ لبق هرج َريجألا اوطعأ» :ثيدحلا ىفو

 : ام نبا هاور ا نا ۱

 طيقللاو ةطقللا باب

 : برضأ ةثالث "ىلع يهو

 ءامهوحنو فيغرلاو طوسلاك «هتميق لقت ام :اهدحأ

 ؛لبإلاك عابسلا راغص نم عنتمت يتلا َلاوضلا :يناثلاو
 .ًاقلطم طاقتلالاب كلمت الف
 «كلذ ىوس ام :ثلاثلاو

 .ةلماك ةنس هفّرع اذإ هكلميو .هطاقتلا زوجيف

 ىلإ لجر ءاج» :لاق «ينهجلا دلاخ نب ديز نعو ٭
 اهِصاَقَع فرعا :لاقف ؟ةطقللا نع هلأسف لك يبنلا
 الإو ءاهبحاص ءاج نإف ءةنس اهفّرَع مث ءاهءاكوو

 يف يرذنملا لاق ء(٦/۱۲۱) يقهيبلاو ء(٢٢٢۲) هجام نبا ف0
 هقرط ةرثكب بستكي هتبارغ عم نتملا اذهف ةلمجلابو» : )٥۸/۳(: بيغرتلا
 هححصو «ريدقلا ضيف يف يوانملا هوحن ركذو «ملعأ هللاو «ةوق
 ٠٤۹۸(. ءاورإلا) ينابلألا

 .(ط با : نم ةدايز )٢)



 ةسبلاغملاو ةقباسملا
 ۔-.تجحصسص---وچجچت--عع-یتتجسحصحسسعسحوجٌٌسص"یسیحس- -ص---ہ-فص

 مع

 ءبئذلل وأ كيخأل وأ كل يه :لاق ؟منْعلا ُةَلاَضَف :لاق

 اهؤاقس اهعم ؟اهلو كل ام :لاق ؟لبإلا ةلاَضَف :لاق

 «اهّبر اهاقلي ىتح ءرحشلا لكأتو «ءاملا درت ءاهؤاذحو

00 

 .ةيافك ضرف :هب مایقلاو «طيقللا طاقتلاو _ ۷

 .هلاحب ملع نم ىلعف لاملا ٌثيب رذعت نإف _ ۸

 ةبلاغملاو ةقباسملا باب

 :عاونأ ةثالث يهو - 4

 لبولاو ليخلا ةقباسم : يهو «هريغو ضوعب روجي : عون

 . "”ماهسلاو

 )١( ملسمو ء(٥/۹۱) يراخبلا هجرخأ )۱۷۲۲(.

 هنأ راتخا مالسإلا خيش نأ :(١٥۱ص داشرإلا يف) يدعسلا خيشلا نیب (۲)

 داهجلاو هللا ةعاط ىلع يرقي امم ءاعانعم ىف ناک ام ةثالثلا هذهب قحلي

 ذخأل ةحيبملا ةمكحلا نأل ؛ةیملعلا لئاسملا يف ةنهارملاو هليبس يف

 حجارلا وهو ءاھانعم يف ناك اميف ةدوجوم ةقباسلا ةثالثلا يف ضوعلا

 زاوج :(۹۰ص ةيلجلا تاراتخملا يف) ررق امك . .فرصتب .ها .ًاليلد

 لك ناقباستملا ناك ولو «ضوعب ماهسلاو لبإلاو ليخلا ىلع ةقباسملا

 = الإ مرحم هلك رامقلا نأو ؛لّلحم طرتشي ال هنأو «ضوعلل جرخم امهنم
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 : يهو «ضوعب زوجي الو «ضوع الب زوجي :عونو
 درنلا ريغبو «ةروكذملا ةثالثلا ريغب تابلاغملا عيمج
 عونلا وهو اقلطم مرحتف ءامهوحنو (”جنرطشلاو

 وأ لضت وأ فخ يف الإ َىَبَس الا ثيدحل ؛ثلاثلا
 ا نا هاور 1 ”رفاح

 .رسيملاو رامقلا یف ةلخاد اهنإف :اهاوس ام امأو ۔٠

 بصخلا باب

 . قح ريغب ريغلا لام ىلع ءاليتسالا وهو -

 مرحم وهو تع

(1) 

 قف

)۳( 

 هفعض نلحملا هيف يذلا ثيدحلاو .اهتحلصم ناحجرل ؛ةثالثلا هذه
 .:ةمثألا نم رشک

 لقٌّثو ءظحلا ىلع دمتعت «نيصفو ةراجحو قودنص تاذ ةبعل :درٹلا
 ةماعلا دنع فرعتو [رهزلا] صفلا هب يتأي ام بسح ىلع ةراجحلا اهيف
 ٠ .(طيسولا مجعملا) . ةلواطلاب
 لثمتو .ًاعبرم نيتسو ةعبرأ تاذ ةعقر ىلع بعلت ةبعل : جنرطّشلاو

 نيريزولاو نيكلملا لثمت ءةعطق نیئالثو نيتنئاب نيتبراحتم نيتلود
 .(طيسولا مجعملا) .دونجلاو ةليفلاو عالقلاو ةلايخلاو
 . لصن وأ رفاح :«ط ءاب» يف
 (۱۷۰۰) يذمرتلاو ء(٢٢٥۲) دوادوبأو ء(٢/٤۷٦) دمحأ ةجرخأ
 )٦/ ۲٢۲٢(. يئاسنلاو «هنسحو



= 
 را هقوط ًاملظ ضرألا نم ا عطتقا نم) : ثيدحل

 ل قفتم «نيضرأ عبس نم ةمايقلا موي هب

 'ناتشا مرغ ولو «هبحاصل 5 : هيلعو 517

 اذإ ةناميشاو هد ةفاقم هدف نار ”هصقن :هيلعو ۔ ٤

 '''”قلطم فلت

 .(ط با :نم ةدايز )١(

 )١111١(. ملسمو ء(٦/۳۹۲) يراخبلا هجرخأ (۲)

(۳) 

2) 

2) 

 ةلاح يأب بوصغملا صقن نمضي بصاغلا نأ باوصلا نأ :خيشلا ررق

 .[۹۲ص ةيلجلا تاراتخملا] .رعسلاب صقنلا ناك ولو ىتح ناک

 .هتقفن :«ط ؛با۷ یف

 يتلا يديألا :(۶۸٣۱ص داشرإلا يف) يدعسلا نمحرلادبع خيشلا لاق
 :ثالث لاومألاو سوفنلا نمضت

 .ًاملظ هريغ لام ىلع هدي عضو نم لک :اهطباضو ءةیدعتم دي :ىلوألا

 ًاوهس وأ ًادمع قح ريغب ًالام وأ ًاسفن فلتأ نمف «ةرشابملا ديلا :ةیئاثلا

 . نماض هنإف ًالهج وأ

 يف وأ «هريغ كلم یف هلعف هل سيل ام لعف نمف «ةبّبستملا ديلا :ةثلاثلا

 شش بہ نقف E قا بہت وأ ؛قرطلا

 «رشابملا ىلع نامضلا ناک ببستملاو رشابملا عمتجا ول نكل .هنمض

 :ترضتب بس یَا نمض ةنيمفت نذعت ناف

 ؛رده ريغلا ىلع اهتايانجف ةميهب هتزوح وأ هكلم ىف ناك نم :ةدئاف

 ىذألاب ةفورعم ةميهب وأ ءابصاغ ناك اذإ الإ «رابج ءامجعلا» :ِِلكي هلوقل
 ءاهيف ًافرصتم اهبحاص ناك وأ لیلا يف تفلتأ وأ ءاهبحاص طرف اذإ



j= 
 نيكلاسلا جهنم

 .۶'*ہبرل هتدايزو - 65

 ؛هعلق هبرلف :اهيف ىنب وأ سرغف ًاضرأ تناك نإو ۔٦

 . "دوادوبأ هاور «قح ملاظ تزعل سيل» :ثيدحل

 : ملاع وهو «بصاغلا نم نيعلا هيلإ .تلقتنا نمو ۷

 .بصاغلا مكح همكحف

(0) 

(۲ 

 هيلعو ءروصلا هذه يف دعتم هنإف «ةداع هفلتت ام برقب اهقلطأ وأ

 .(۳۷ص رئاصبلا رون) .نامضلا

 رجن اذإ امك ء«ىرخأ ىلإ ةلاح نم لقتنا اذإ بوصغملا نأ :خيشلا ررق

 ءهنم بوصغملا كلم ىلع هنإف «َيناوأ ديدحلا لعج وأ «ًاباب بشخلا

 نإف ًاسرغ ىونلا وأ ًاخرف ةضيبلا تناك نأب ةيلكلاب لاحتسا اذإ امأو
 نإ بوصغملا لثم بصاغلا نمضيف فالتإلا نم عون اذه نأ رهاظلا

 .[97ص ةيلجلا تاراتخملا] .ةميقلاف الإو «نكمأ

 ثيدح اذه :لاقو ء(۱۳۷۸) يذمرتلاو ء(۳۰۷۳) دوادوبأ هجرخأ

 لاقو ءغولبلا يف امك «هدانسإ رجح نبا ظفاحلا نّسحو «بيرغ نسح

 نکل ءلاقم اهديناسأ يفو» :ثيدحلا قرط ركذ دعب )١5/0( حتفلا يف

 ريغ امأو :(٣٦۳ص رئاصبلا رون) يف خيشلا لاق .«ضعبب اهضعب ىوقتي

 وه قفتي نکل ءءاقبإلا قحتسم هنإف هناينبو رجأتسملا سارغك :ملاظلا

 ضرألا بحاص هكلمتي وأ «ةرجأب هئاقبإ ىلع امإ ضرألا كلامو

 .هيلع اقفتا امہ وأ «هتميقب



 ةعيدولاو ةيراعلا
 ہس |

 ةعيدولاو ةيراعلا باب

 :[ةيراعلا]
 ا از ا اف 0
 :فورغملاو '؟'ناخالا يف ''اھلوخدل ةبحتسم يهو ۔ ۹

 ( 1و فورعم لك» : ةي لاق ٭

 .اهّئيض :اھتامض طرش نإو _ ۰

 .الف الإو ءاهنمض :اهيف طرف وأ ىّدعت ۳*2 6

 :[ةعيدولا]

  - TYاهلثم زرح يف اهظفح هيلعف وو عدوأ نمو .

 .اهبر نذإ ريغب اهب عفتني الو دہ

 )١( یهو :«ط «ب» یف .

 .«ط» :يف تسيل (۲)

 .«ب» :يف تسيل (۳)

 )٠١١5(. ملسمو )547/١١(« يراخبلا هجرخأ (:)

 .نإو :«ط» ىف )٥(

 .نيصحلا عضوملا :زرحلا )٦(



 نيكلاسلا جهنم

 ةعفشلا باب

 نم دي نم هكيرش ةصح عازتنا ناسنإلا قاقحتسا :يهو ۔ ٤
 .هوحنو عيبب هيلإ تلقتنا

 ثيدحل ؛؟”مسْفُي مل يذلا راقعلا يف ةصاخ يهو ۔٥

 ىف ةعفشلاب ايي ىبنلا ىضق» :- هنع هللا يضر - رباج

 الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف ءمسَقُي مل ام لك
 . هيلع قفتم (ةعفش O ہن (ڑیوےئش

 . ”اهطاقسإل لْیحتلا لحي الو ۔٦

 ءرابجإ ةمسق مسقت يتلا تاراقعلا يف ةعفشلا توبث ىلع ءاملعلا عمجأ )١(
 امم توناحلاو ةريغصلا رادلا يف اوفلتخاو «(عساولا راقعلا وهو)

 توبشب لوقلا راتخا دقو «رابجإ ةمسق هتمسق بجت الو «ةليلق هتحاسم

 مومعل ؛ ةيدوعسلاب ءاملعلا رايك ةئيهو يدعسلاو ةيميت نبا :اهيف ةعفشلا

 يف عيفش كيرشلا» :ِْكَي هلوق نم يور املو «ةعفشلا توبث يف رابخألا
 عونلا اذه يف يهو «ةكارشلا ررض ةلازإل تبثت ةعفشلا نألو ««ءیش لك

 .ًاررض رثكأ راقعلا نم
 نأو ءاهذخأ هل نم تومب طقست ال ةعفشلا نأ :يدعسلا خيشلا رّرق دقو

 .[٤۹ص ةيلجلا تاراتخملا] .هماقم نوموقي هتثرو

 )١15١8(. ملسمو )٤۳٦/٤(« يراخبلا هجرخأ (۲)

 - لدي امب الإ طقسي ال «قوقحلا نم هريغك ةعفشلا قح نأ :خيشلا ررق (۳)



 فقولا
 ا

 ؛ طقست مل ليحت نإف ۔۷

 .«تاينلاب لامعألا امنإ) : ثیدحل

 : عفاتملا لیہسٹو:لصاألا ُسیبحت وهو 8

 رب ةهج ىلع ناك اذإ اهعفنأو بّرقلا لضفأ نم وهو ۔۹
 ا و

 : ثالث نم الإ هلمع عطقنا دبعلا تام اذإ» :ثيدحل

 “هل وعدي حلاص دلو وأ «هب عفتني ملع وأ ؛ةيراج ٍةقدص

 يف كيرشلا نع ررضلا عفدل هتبثأ عراشلا نأل ؛هطاقسإب اضرلا ىلع

 وأ لوق نم «هطاقسإ ىلع لدي امب الإ عراشلا هتبثأ ام طقسي الف ءراقعلا

 رظنیل ةعفشلا قح هل نم ردابي ال دقو «طاقسإلاب اضرلا ىلع لاد لعف

 نم عراشلا هتبثأ امل ةفلاخم لاحلا هذه يف هتلجاعمف ؛یورتیو هرمأ يف

 نمل ةعفشلا» :ثيدحو «لاقعلا لحك ةعفشلا» :ثيدح امأو «قفرلا

 .[97ص ةيلجلا تاراتخملا] .اتبثي ملف «اهبثاو

 ىلع فقولا نأ ىلع لدي رب ةهج ىلع فقولا نوكي نأ ءاهقفلا طارتشا )١(

 يف) خيشلا هبّوص امك ذي الو ءمرحي ضعب نود ةثرولا ضعب

 «ةبرقلا هطرش فقولا ناك اذإو :ًاضیأ لاقو ء(٦۹ص ةيلجلا تاراتخملا

 مل ناك ولو «ذفان ريغ اهب ٌرْضُي نويد هيلع نمم فقولاف ءاھقفلا قافتاب



 1 مح <

 کوک

 -۔ ١

۲ - 

5 ۳ 

 نيكلاسلا جهنم

 7 ٠

 ينإ هللا لوسر اي :لاقف .اهيف هرماتسي لي لا ات سکی اھرا دع تاتا لاق رغ نا و
 كس يدنع سفنأ وه طق الام ْبِص أ مل َربيخب ًاضرأ تبصأ

 ءاهب تقدصتو اهلصأ تّسح تئش نإف :لاق «هنم ا

 الو اهلصأ عابي ال هنأ ريغ ںمع اهب قدصتف :لاق

 يفو .ءارقفلا يف اهب قدصتف .ءبهوُي الو ثروُي

 ءلیبسلا نباو هللا ليبس يفو ءباقرلا يفو '' ىبرقلا
 اهنم لكأي نأ اهيو نم ىلع حانج ال < «فيضلاو
 قفتم «ألام لّوَمَتُم ريغ اقیدص معطيو «فورعملاب
000 

 .نيملسملل هعفنأ :هلضفأو

 .فقولا ىلع لادلا لوقلاب دقعنيو
 فقاولا رك ىلإ هطورشو فقولا فراصم يف عجْرُيو

 ۱ . عرشلا قفاو ثيح

 «هلثم يف لعجیو ءعابیف «هعفانم لطعتت نأ الإ عابي الو
 .هلثم ضعب وأ

 یو رے (١)

 .۔اط با :نم ةدايز (۲)

 Op ملسمو له: /ہ) يراخبلا ہهجرخأ (۳)



 = ةيصولاو ةيطعلاو ةبهلا

 ةيصولاو ةيطعلاو ةبهلا باب

 ٤ -_ تاعربتلا دوقع نم يهو .
 ٥ _ ةحصلاو ةا لاح يف لاملاب عربتلا : ةبهلاف `

 ٦ء _ :فوُحَملا ەتوم ضرم يف هب عربتلا :ةيطعلاو

  ۷.ةافولا دعب هب عربتلا : ةيصولاو ۔

 ..ربلاو ناسحإلا يف لخاد عيمجلاف ۔۸
 «لاملا سأر نم ةبهلاف 9

 6 اس واو نئ الا اص لا تفا رے

 7 فوت تل قاق 7 20 .نعداز اگ ۔.[:1

 'نیدشرملا ةثرولا ةراخإ

 هللا اوقتا» : ثيدحل لَا نیب لذعلا اهيف بجي اهّلكو 5

 .. هيلع قفت قفتم "”«مكدالوأ نيب د اولدعاو

 "اهي عوجرلا لحي ال اھلوبقو ةبهلا ضيبقت دعبو 551

(1) 

(¥) 

(۴۳ 

(٤) 

 0 .نإف :“٤ط « بل يف

 .نيدشارلا .:4ط ءب يف

 .(137) .ملسمو ء(١۲۱ )٥/ يراخبلا هجرخأ

 لصح اذإ الإ مازتلالا ةمات ربتعت ال يتلا يه :ةينيعلا ِدوقعلا :ةدئاف

 .ةراعإلاو «نهرلاو ءةبهلا :ةسمخ يهو . ءاهيلغ .دوقعملا نيعلا ميلست

 د 0 ۱ : ضرقلاو عادیالاو



 ۱۷) ه
 نيكلاسلا جهنم

 يف دوعي مث ءيقي بلكلاك هته يف دئاعلا» : ثيدحل

 لحي ال» ھا ثیدحلا یفو 02د قفتم (هئیق

 دلاولا الإ ؛اهيف عجري مث ةیطعلا يطعي نأ ملسم لجرل
 ا لهآ هاور «هدلول ىطعي اميف

 ””اهيلع بيثيو ءةیدھلا لبقي هيي يبنلا ناكو - 4
 رضی مل ام ءاش ام هدلو لام نم كلمتي نأ باللو - 6

65 

(١) 

"۲) 

(۳ 

(€) 

(0) 

(00) 

 توم ضرمب ؟نوكي وأ ءرخآ دلول ؟”هيطعي وأ
 .۶”؛فكیبأل كلامو تنأ» :ثيدحل ؛امهدحأ

 ءيش هل ملسم ّىئرما قح ام» :ًاعوفرم رمع نبا نعو - ٤

 ةبوتکم هتيصوو الإ «نيتليل تيبي «هيف ىصوي نأ ديري

 )۱٦٢١(. ملسمو ,(775/0) يراخبلا هج رخأ

 )٦٦٢/٦( يئاسنلاو ء(۹٣٥۳) دوادوبأو ء(۱۸۲/۲) دمحأ هجرخأ
 ىف ىنابلألا هححصو ء(٦/۱۷۸) ىقهيبلاو ء(۲۳۷۸) هجام نباو
 ا ۱ ١١١٤١(. ء١٢٢٦۱) ءاورإلا

 )٥/ ۲٦٢(. يراخبلا هجرخأ

 . ةعوبطملاو نیتخسنلا ىف اذكه

 .ةعوبطملاو نیتخسنلا يف اذكه
 نب هللادبع ثيدح نم ء(۲۲۹۲) هجام نباو )۳٥٣٣(: دوادوبأ هجرخأ
 هححصو «رباج ثيدح نم ء(۲۲۹۹۱) هجام نبا هجرخأو «ورمع

 عومجمف ۱۱٥/١(: حتفلا يف) ظفاحلا لاق «ناطقلا نباو يريصوبلا
 .هب جاجتحالا زاوجو ةوقلا نع هطحت ال هقرط



 ةيصولاو ةيطعلاو ةبهلا
vv ۱دع  

 . هيلع قفتم «هدنع

 هّقح قح يذ لک ىطعأ "دق هللا نإ) :ثيدحلا يفو ۔ ۷

(0) 

(¥) 

(۳) 

0 

 الإ» : ظفل ىفو ا ولا لهأ هاور «ثراول ةيصو الف

 .“ثفرولا ءاشب نأ

 )1١5717(. ملسمو ء(٣٥۳ )٥/ يراخبلا هجرخأ

 .(ط «ب» : نم ةدايز

 دمحأو )١7705(2 قازرلادبعو ء(۱۷۲۷) يسلايطلا دوادوبأ هجرخأ

 نباو ءهححصو «(۲۱۲۰) يذمرتلاو ء(۲۸۷۰) دوادوبأو ء(۷٦۱ )٥/

 «يواحطلاو يريصوبلا هححصو )٦/ ۲٣٤(« يقهيبلاو ء(۲۷۱۳) هجام

 .رتاوتملا نم ہریغو يطويسلا هلعجو
 )٦/ ٦٦٦( يقهيبلا هقيرط نمو ء(٤٦٦ص) «هننس» يف ينطقرادلا هاور

 نبا كردي مل يناسارخلا وه ءاطعو اغرفرم سابع نہا نع ءاطع نع

 مهي قودص» :هنع «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق «يقهيبلا لاق امك « سابع

 ليعامسإ قيرط نم )٦/ ۲٦٢( يقهيبلا هجرخأو ««سلديو لسريو «ًاريثك
 :لاقو .هوحنب ًاعوفرم ةجراخ نب ورمع نع نسحلا نع ملسم نبا

 «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا مكح دقو ءارخآ هجو نم يورو «فيعض»

 نب ورمعو سابع نبا نع يور هنأل ؛ةراكنلاب ثيدحلا ىلع )۹٦/٦(

 هذه هيف سيلو «ةباحصلا نم ةعامج نع ىرخأ قرط نم ءاجو «ةجراخ
 نب ورمع نع (555”ص) ىنطقرادلا ةظفللا هذه ىور دقو . ةدايزلا

 (حیقنتلا) يف يداهلادبع نبا لاق .هوحن ًاعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش
 نب لهس هلاجر يفو ؛ننسلا باحصأ نم دحأ هجرخي ملو )٢/۲٢۷(:

 :(۹۲/۳) «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاقو .«مكاحلا هبذك «نامثع

 .(واو هدانسإو»



۱۷۸-٠. 
 نيكلاسلا جهنم

 نأ هتثرو ءانغإ هيف لصحي ءیش هدنع سيل نمل يغبنيو ۔۸
 + هتثرول اهلك ةكرتلا عدي لب «يصوي ال

 نم ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نأ كنإ» :ِِلكَي يبنلا لاق امك
 ريخلاو .''*'هيلع قفتم «سانلا نوففكتي ةلاع مهرذت نأ

 ىصوي نأ هل نس ءءاینغأ هتثروو ءريثك لام هدنع ناك نمو : خيشلا لاق )١(

("۲) 

3 

 رجألا متيل ؛هتثرو نع اهجرخي يتلا ربلا لامعأ يف هلام سمخب

 ناك اذإو ءاياصولاب نيقلعتملا ةثرولا نيب عازنلاو رشلا مسحنيو «باوثلاو
 ىلع مهنيب ًاثاريم هلام لعجي لب ءءيشب يصوي الف هدالوأ رب هدصق
 رصح نم سانلا روهمج هداتعا امب ةربع الو ہللا باتك نم مهثيراوم

 ءعرشلا فالخ اذه نإف ءطقف نینبلا دالوأ ىلع مث دالوألا ىلع ةيصولا
 ءاضغبلا ثادحإل ببست ذإ مهبو هسفنب رضأ دقو ءلقعلا فالخو
 .(٤٣٦ص رئاصبلا رون) .لسكلاو اهيلع لاكتالاو «مهنيب ةوادعلاو
 )۱٦٢۸(. ملسمو ء(٣٦۳ )٥/ يراخبلا هجرخأ
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 تسيراوجلا باستك

 .اهيقحتسم نيب ةكرتلا ةَمسقب ملعلا يهو

 :اهيف لصألاو

 قا و زل هلا روس ف لاس لو

 کل ا :هلوق ىلإ سالا يح لب وذل كح دلو
 ١١ ١٤[. :ءاسنلا] تايآلا 4 ادو

 ہلا لك كوفي ا :ةروسلا رخآ يف هلوقو - ب
 ۱۷٦[. :ءاسنلا] اکل ىف مڪتب

 :اعوفرم د اغ هللا يضر - سابع نبا ثيدح عم  ج

 ارکذ لجر ىلوألف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ»
 ا قفتم

 ىلع سابع نبا ثيدح عم ةميركلا تايآلا تلمتشا دقف

 .اهطورشب ةلصفم اهركذو «ثيراوملا ماكحأ لج
 دالوأو ؛بلصلا دالوأ نم ٌثانإلاو روكذلا هللا لعجف

 اوعمتجا اذإ مأ ريغل وأ ءءاقشألا ةوخإلا نمو «نبالا

 .(ط» :نم ةدايز )١(

 )۱٦٦١(. ملسمو ء(١۱۱/۱۲) يراخبلا هجرخأ (؟)
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 نيكلاسلا جهنم

 ی اخ لك اح فورا كفا ام 7
 اع وأ لالا ترا نيرركدنلاا نم ںوکذلا ناو ئ٤

 . ضورفلا تقبأ
 . فصنلا اهل : تانبلا نم ةدحاولا نأو ۔٥

 . ناثلفلا اههل كاف نیقالار ے٦
 تكلل لا كيلو ا تن ہت تئاک اتا ے۷

 فا لک سلا والا
 ىف بألل ىتاللاو «تاقيقشلا تاوخألا كلذكو ۔ ۸

 > .دلاو الو دلو هل نكي مل اذإ ؛20ةلالكلا
 نم نهنود نم طقس :نيثلثلا تانبلا تقرغتسا اذإ هنأو ۔ ۹

 لزنأ نأ نيدو ١" كد نييعحي مل اذإ. ہال تان

 مل اذإ ءبألل تاوخألا نطقْسُب تاقیقشلا كلذكو _ ٠
 ات فر بم

 ال نم :ةلالكلاو ءاسنلا ةروس يف ةیآ رخآ يهو «ةلالكلا ةيآ يف : يأ )١(

 و

 تنب تثرو امل هالول هنأل ؛كرابملا َبيرقلا :نويضرفلا هيمسي يذلا اذه )٢(

 ہا نالا

 - بأل تاوخألا تثرو امل هالول هنأل ؛كرابملا خألا :ًاضيأ هنومسي اذهو (۳)
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 ؛سدسلا مهنم دحاولل :تاوخألاو مأل ةوخإلا نأو _ ١

 . مهثانإو مهروكذ نيب ىوَسُي «ثلثلا رثكأف نينثاللو

 لوصألا عم الو «ًاقلطُم عورفلا عم نوثری ال مهنأو - ٠

 .روكذلا

 عبرلاو ."'”ةجوزلا دالوأ مدع عم فصنلا هل جوزلا نأو ۔ ٣

 وجو عم

 ؛جوزلا دالوأ مدع عم عبرلا اهل رثكأف ةجوزلا نأو _ 4

 .مهدوجو عم نمثلاو

 نينثا وأ ءدالوألا نم دحأ عم سدسلا اھل مألا نأو - 60

 مدع عم ثلثلاو «تاوخألا وأ ةوخإلا نم رثكأف
 لد

 ةجوز وأ «نيوبأو جوڑ ف یا فط اھت ناو

 .ًائيش تاقیقشلا عم =
 خأو «بأل تخأو «ةقيقشو ‹جوز :ةلأسم يف موؤشملا خألا هدضو

 اهوخأ ءاجف «نيثلثلا ةلمكت سدسلا ذخأتس تناك بأل تحألاف «بأل

 .ءيش امهل قبي ملف اهبصعف
 '.دالوألا مدع عم :0[ يف )١(

 ركذو «ثلثلا نع مالا نوبجحي ال «نيبوجحملا ةوخإلا نأ خيشلا ححص (۲)

 ةيلجلا تاراتخملا] . بجحی ال ثري ال نم نأ :ضتارفلا ةدعاق نأ

 ص١٠١١[.
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 اهنود نكي مل اذإ ٠سدسلا ةدجلل اپ يبنلا لعج دقو» -

 ("”يئاسنلاو دوادوبأ هاور «مأ

 .روكذلا دالوألا عم هيلع ديزي ال «سدسلا بألل نأو -

 ءيش نهضرف دعب يقب نإف .ثانإلا عم سدسلا هلو -

 نجلا : كلتَكَر"'ایضت هذخأ

 .ًاقلطم دالوألا زس عم یی ناثرپ ااو

  مألا نم خألاو جوزلا ريغ - روكذلا عيمج كلذكو -
 :مهو ٠ 440 ٌتابصع

 .مهؤانبأو ؛بأل وأ ءاقشألا ةوخإلا -

 مامعأ «مهؤانبأو «بآل وأ ءاقشألا ٌمامعألاو ۔۲

 .ةيرمعلا ةلأسملا يه هذه

 ينطقرادلاو (۷۳ )٤/ یربکلا یف ذ يئاسنلاو (YA40)» دوادوبأ هج رخأ

 صيخلتلا يف) رجح نبا ظفاحلا لاق .(575/5) يقهيبلاو )۷٤(

 نبا هححصو «هيف فلتخم «يکتعلا هللا ديبع هدانسإ يفو) ء۲۳

 ةمیزخ نبا هححصواا ء۰ ( مقر ثیدح غولبلا يف لاقو 0

 .2«يدع نبا هاوقو «دوراجلا نب

 .(ط با ع

 ماهس نم يقب ام ذخأيو ءردقم مهس هل سيل نم لك مه : تابّصعلا

 .لاملا عيمج ذخأ درفنا اذإو «ضورفلا يوذ
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 الع نإو ءہڈجو هيبأ مامعأو «تيملا .
 .مهونبو نونبلا اذكو ۔ ۳

 : بصاعلا مکحو

 .درفنا اذإ هلك لاملا ذخأي نأ أ

 .ہدعب یقابلا ذخأ ضرف بحاص هعم ناك نإو ب

 دش بمال ىي ملا ةكرشلا سورا تفرتشا اذإو بج

 .بألا عم الو ؛بلصلا نبا عم قرغتست نأ نکمیالو

 بيترتلا ىلع ةبوصعلا تاهجف رثكأف نابصاع ذدجُو نإو
 : یتالا

 ہی 0

 «ةونب ١

 « مهولبو مامعأ مث 3

 نوبصعتملا هتابصعو «قتعملا وهو ءالولا مث 0

 ك0 ا

 .ةهج برقألا مهنم مّدقيف

 .(ط «ب» : ىف تسيل )١(

 : ةبوصعلا تاهج ًابترم مظانلا لاق (۲)

 ةمتتلا ءالولا وذو ةمومع 2 |ةولحخأةوبأةونب
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 .ةلزنم برقألا مدق :ةدحاو ةهج يف اوناك نإف

 وهو :مهنم ىوقألا مدق :ءاوس ةلزنملا یف ف اوناک ناف

 بآل يذلا ىلع قيقشلا

 هعم هتخأ ثرت ال ةوخإلاو ءانبألا ريغ بصاع لكو
 0و4

 طقسي ثيحب تاسما: یل دیر ضورف تعمتجا اذإو

 :مهضورف ر ,دقب تلاع تا

 « ةتس (”اهلصأف : مأ ريغل تخأو مأو جوز ناك اذإف ك

 .كلذكف مأل خأ مهل ناك نإف - ۲

 .ةعستل تلاع :نينثا اوناک نإف ۔٣

 .ةرشع ىلإ تلاع نيتنث َّمأ ریغل تاوخألا ناك نإف - ٤

 .ةلأسملا لصأ نع ةضيرفلا ماهس ةدايز :وه لوعلا )١(
 نودب ةثرولا ماهس هنم ذخؤت نأ نكمي ددع لقأ وه : ةلأسملا لصأ ( ٢)

 .ًاضيأ ةلأسملا جرخمب ىمسيو ؛روسک
 هدو «وحنلا اذه ىلع رمع اھمسقو «مالسإلا يف تلاع ةلأسم لوأ هذه )۳)

 جوزلا ىطعأو فةقیقشلا طقسأف « سابع نبا فلاخو قمئألا لأ

 نأب هتلهاب ءاش نم :لاقو در يقابلاو ًاضرف ثلثلا مألاو :فصنلا

 ًاثلثو ًافصنو ًافصن لاملا يف لعجي مل ًاددع ا لمر یا يذلا
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 ىلإ رشع ينثا نم تلاع ٌجوزو ٌّةأو ناتنب ناك اذإو ۔ ٥

 .رشع ةثالث

 .رشع ةسمخ ىلإ تلاع بأ مهعم ناك نإف ٦

 اهريغل نيتخأو مأل نيتخأو نيتجوز فلخ ناف” ۔۷
 .رشع ةعبس ىلإ تلاع :اّمأو

 ةعبرأ نم تلاع :ةجوزو ناتنباو ناوبأ ناك نإف - ۸

 .'' نيرشعو ةعبس ىلإ نيرشعو
 مهعم نكي ملو ةلأسملا نم َّلقأ ٌضورفلا تناك نإو _ 4

 ردقب ضرف يذ لك ىلع لضافلا “در :بصاع
 رر"

 ووذ ٌثِرَو :تابصَعلاو ضورفلا باحصأ مَع نإف ۔۹

 نم ةلزنم نولزنيو «نيروكذملا ىوس نم مهو «ماحرألا

 :امهيف امنإو ««ط با يف ةغايصلا هذه ىلع اتسيل ناتلأسملا ناتاه )١(

 عبس ىلإ لوعتو نيرشعو عبرأ نم اهلصأف ةجوز جوزلا لدب ناك نإف

 نرو

 ةبسنب مهيلإ ةكرتلا ماهس نم ضورفلا يوذ نع لضف ام ةداعإ :وه درلا (۲)

 . بصاع تيملل نكي مل نإ ؛مهماهس
 مدعل ؛ضورفلا لهأ نم امهريغك نيجوزلا ىلع دري هنأ :خيشلا ححص (0

 ةيلجلا تاراتخملا) .نيجوزلا ريغب صوصخم درلا نأ ىلع نيبملا ليلدلا

 ٠١١(. ص



 نيكلاسلا جهنم
 ه ۱۱۸٢ ہت

 .هب اولدأ

 یت مرص ہلا تل تان وت ترا ہیر کم
 ۱ .ةصاخلاو ةماعلا حلاصملا

 ات یر خیرا کم قلت ناسا تام او تاكل
 . زیھجتلا نؤم :اهلوأ - ١

 .لاملا سأر نم “"ةلَّسرُملاو ةقثوملا نويدلا مث -
 . يبنجألل هثلث نم ذفنت ةيصو هل ناک اذإ مث - ۳

 . ملعأ هللاو «نيروكذملا ةثرولل يقابلا مث - ٤

 : ةثالث ثرإلا بابسأو ۔ ۲

 يملا ا
 .'"”حيحصلا حاكنلاو - ۲

 الراو
 :ةثالث هعناومو 58

 ءلتقلا ١

 يذلا وه :لسرملا نيدلاو .نهر هيف يذلا نيدلا :قثوملا نيدلا لاثم )١(

 ۱ .هوحنو نهرب قثوی مل
 فوُحَملا هتوم ضرم يف ناك نإف ءًانئاب ًاقالط هتجوز قلط دقو تام نم (۲)

 مل فوخم ريغ ضرم يف وأ ةحصلا يف قالطلا ناك نإو ءهنم تثرو
 تدتعاو تثرو ةدعلا يف يهو اهجوز تام اذإف ةيعجرلا امأو «ثرت

 .(5 5ص رئاصبلا رون) . تدتحاو
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 لا تاليا نال ۶

 ٤۔ :هوحن وأ '''ادوقفم وأ ًالْمح ةثرولا ضعب ناك اذإو

 تسحب ىلغ طاتخالا هی لضحي ام "تلمع تارا

 .ىلاعت هللا مهمحر  ءاهقفلا هررق ام

 قستعلا باب

 .قرلا نم اهصيلختو ةبقرلا ريرحت وهو ۔ 65

 رهظ ولو ءرفكلا نطبيو مالسإلا رهظي يذلا قفانملا نأ :خيشلا ححص )١(

 نمز نوقفانملا ناك امك «نوملسملا هتبارقو وه ثراوتي هنأ :هنم كلذ

 مهتابارق عم نوثراوتیو «ةرهاظلا مالسإلا ماكحأ مهيلع يرجت هيب يبنلا

 .(7١٠ص ةيلجلا تاراتخملا) . . .نيملسملا

 «دوجوم ريغ هنأ نظلا ىلع بلغي ىتح رظتني دوقفملا نأ :خیشلا ححص (0

 نكلو «ديدحتلا ىلع ليلدلا مدعل ؛اهريغ الو ةنس نيعستب ددحي ال هنأو

 كلذ فلتخيو «راظتنالل ةدم ريدقت يف ةربخلا لهأو مكاحلا دهتجي

 ؛«(١١٠ص ةيلجلا تاراتخملا) . صاخشألاو نادلبلاو تاقوألا فالتخاب

 رون) .هوحنو ًاخراص لهتسا نأب اًبح جرخ اذإ الإ لمحلا ثري الو
 .(590 ص رئاصبلا

 .(ط «ب)» :نم ةدايز (۳)

 .امب :(ط» يف )٤(
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 ۱۸۸ء

 ؛ تادابعلا لضفأ نم وهو ۔٦

 هللا ذقنتسا ًاملسم ًاءرما قتعأ ملسم ئرما اميأ» : ثيدحل
 . "هلع قفتم «رانلا نم هنم ًاوضع هنم وضع لكب

 :لاقف ؟ٌلضفأ باقرلا يأ» :“" ةي هللا لوسر"” لئسو ۔ ۷
 . "هيلع قفتم «اهلهأ دنع اھشفنأو امت اهالغأ

 : قتعلا لصحيو - 64

 .هانعم يف امو «قتعلا» ظفل وهو :لوقلاب - |

 بسنلا نم مرحم محَر اذ كلم نمف «كلملابو - ب
 . هيلع قتع
 وأ هئاضعأ نم وضع عطقب ہدہعب ليثمتلابو یت ےک

 هقيرحت
 یی اك رش“ قا نما: تودحل اوو
 ,لدع ةميق هيلع موف دبعلا نمث غلبي لام هل ناكف دبع

 )۱٥٥۹(. ملسمو )١57/6(2 يراخبلا هجرخأ )00(

 .(ط» :نم ةدايز (۲)

 .(85) ملسمو ء«(١/۸٤۱) يراخبلا هجرخأ (۳)

 هريغ نيبو هنيب كرتشم دبع ىف هل ًابیصن قتعأ نم نأ :ةيارسلاب دوصقملا )٤(

 ليصفتلا ىلع «يقابلا ىلإ قتعلا يرسيو ءدبعلا نم هبيصن قتعي هنإف
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 الإو دبعلا هيلع َقْثَعو «مهَصَصح '''ہؤاکرش يطعأف
 مو الإو» :ظفل يفو «قتع ام هيلع ام ٍقتع رف

 اغ یف رفتم (هيلع قوقشم ريغ ىعستشاو «هيلع

 جرخ اذإ هتومب قتعي یر نع سلع نت
 ًامالغ قتعأ راصنألا نم ًالجر نأ» رباج نعف ؛ثلثلا نم

 ا يبنلا كلذ غلبف ءہریغ لام هل نكي مل ربد نع هل
 هللادبع نب ميعن هارتشاف ؟ ينم هيرتشي نم» :لاقف

 :لاقو ءهاطعأف نيد هيلع ناكو ‹«مهرد ةئامنامثب

90 )0 

 لجؤم نمثب هديس نم هسفن قيقرلا يرتشي نأ :ةباتكلاو
 . رثكأف نيلجأب

 [” :رونلا] 4 اع م مثل نإ مهو :ىلاعت لاق

 .ابسکو مهنيد يف ًاحالص : : ينعي

 هل" نیل وا «هتباتك وأ هقتعب داسفلا هنم فیخ ناف

 . هتباتك الو هقتع عرشی الف ؟تسشگ

 دبع بتاكملا» : ثیدحل ؛ءادألاب الإ ُبّتاکملا ٌقتعي الو

 .مهؤاكرش )١١(: يف 41

 .(ط با :نم ةدايز (۲)

 )۱٥٥١٥١(. ملسمو ء(١٥/٥١٥۱) يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(۹۹۷) ملسمو ء(۱۷۸/۱۳ ۰٦۰۰ /۱۱) يراخبلا هجرخأ (8)



 نيكلاسلا جهنم
KBE 

 وواو ہار «مهرد هتباتك نم هيلع يقب ام .

  - 45ةَمَأ اميأ» :ًافوقوم رمع نعو «ًاعوفرم سابع نبا نعو
 نبا هجرخأ «هتوم دعب ٌةَُح يهف اهديس نم ٿدلو ف و

(Y)0 5 )۳) ےہ  
 هللا يضر ۔'''رمع ىلع فوقوملا حجارلاو ¢

 . ملعأ هللاو  هنع

 هجام

 ينابلألا هدانسإ نّمحو )0775/1١١(2 يقهيبلاو ء(۳۹۲۲) دوادوبأ هاور )١(
 ١ ٦٦۷(. ءاورالا)

 ىبهذلا ہّدرو ءهححصو (۱۹/۲) مكاحلاو ء(٢٥٥۲) هجام نبا هاور (؟)
 يف :دئاوزلا يف لاق ءًاعوفرم سابع نبا نع كورتم نيسح :هلوقب

 ىنيدملا نبا هكرت سابع نب هللاديبع نب هللادبع نب نيسحلا هدانسإ
 . ةقدنزلاب مهتي ناك هنإ : يراخبلا لاقو «هريغو متاحوبأ هفعضو «هريغو

 ينابلألا هدانسإ فعضو ء(۷١۱۲) مقرب غولبلا يف ظفاحلا هدنس فعضو

 ظفاحلا لاقو .امهريغو )٤/ ٠١١(. ىنطقرادلاو ء(١٥/٤٣۳) يقهيبلا (۳
 نباو ء(۳٥۳۹) دوادوبأ ىور دقو «فوقوم هنأ حيحصلا :صيخلتلا يف
 لوسر دهع ىلع دالوألا تاهمأ انعب» :لاق رباج نع ء(۷١٥۲) هجام
 نابح نبا هححصو «انيهتناف اناهن رمع ناك املف ءركب يبأو هيي هللا
 .يرذنملا ہهنسحو «يريصوبلاو مكاحلاو



 حاکنلا باتك

 حاسكنلا باستك

 :نیلسرملا ننس نم وهو - 06

 مكنم عاطتسا نم ؛بابشلا رشعم اي) :ثيدحلا يفو 75

 نمو ؛جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنإف «جوزتيلف ةءابلا
 . هيلع قفتم «ءاجو هل هنإف .موصلاب هيلعف عطتسي مل

 ءاهيسحو «اهلامل : عبرأل ةأرملا حكنت» :لآ لاقو _ ۷

 «كنيمي تبرت نيدلا تاذب رفظاف ءاهنيدو ءاهلامجو

 دوذولا تعا سلا "فاد رگ نأ و

 :ةييسيعلا دولولا

 هوعدي ام اهنم رظني نأ هلف ةأرما ةبطخ هبلق يف عقو اذإو ۔۹

 :ةغللا يف ةءابلاو )١500(. ملسمو ء(۱۱۲/۹) يراخبلا هجرخأ ١(

 ضر :ءاجولاو .ةقفنلاو رهملا نم حاكنلا نؤم :انه دارملاو .عامجلا

 بهذتل ؛امهلاحب ناتیقاب ناتيصخلاو قرعلا ضر :ليقو «نيتيصخلا

 . .ةوهشلا رورش نم ةيامح موصلا نأ :دارملاو «عامجلا ةوهش كلذب

 :تنآز اس اههتاورو )١١( ملسمو ء(۱۳۲/۹) يراخبلا هجرخأ (۲)

 نم ءرملا هدعي ام :ٌبّسَحلاو .امهريغ دنعف «كنيمي» امأو (كادي تبرت)

 ءرقفلا نم بارتلاب تقصل يأ :(تبرت) ىنعمو .هئابآ فرش وأ هبقانم

 .هانعم داري ال ءاعد وهو

 .ةبحاص :«ط «ب» يف (۳)



 نيكلاسلا جهنم

 .اهحاكن ىلإ
 «ملسملا هيخأ ةبطخ ىلع بطي نأ لجرلل لحي الو
 کا و وأ ناي ىتح

 .ًاقلطم ِةَاَتْعُملا ةبطخب حيرصتلا زوجي الو

 ؛هريغ وأ تومب نئابلا ةبطخ يف ضيرعتلا زوجيو
 َةَبَطِح نم ءوب مصرع امی مک حاتج الو ٭ : ىلاعت هلوقل
 ۲۳٢[. :ةرقبلا] اسلا

 وأ «بغارل كلثم يف ينإ :لوقي نأ :ضيرعتلا ةفصو

 .اهوحنو ءكَسْفَن "”ينيتوفت ال
 گرم نا طخ حالا دفع ی طخ نأ یوو

 نإ :ةجاحلا يف دهشتلا الع هللا لوسر انملع» : لاق

 ذوعنو «هرفغتسنو «هنيعتسنو «هدمحن «هلل دمحلا
 الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائیسو انسفنأ رورش نم هللاب
 هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضي نمو «هل لضم
 دع اديس نأ تیفار ک٠ هل فلير ال کتا الإ

 ىف ةبطخلا هل زوجي ال هنإف «تكسف هنذأتسا وأ ءلاحلا لهج اذإ امأ )١(
 ۱ .(١1ص تاراتخملا) يف خيشلا ہررق امك لاحلا هذه

 )٢( ىلع كسفن ىتوفت ال :©«ط» یفو .ینتوفت ال :(ب١ يف .

 . ثيدحلا ا 8 اهدجأ ملو 9۷ :ةدايز «ط» 7 )۳

 .«ط ؛ب) : يف تسيل )٤(



 حاکنلا باتك

 بد وجودي
 ےس | ||

 “تلا٣” زئآ ہور تابا ثالث ارٹیر:فرسرز

 : يهو «مهضعب ''اھرسف تايآلا ثالثلاو

 الو وام قح هللا اومن اونماء نذل ااتب :یلاعت هلوق - ١

 [١٠؟ :نارمع لآ] 4َنوُمِلَسُم متنآو الإ ناوم

 ا :ءاسنلا ةروس نم ىلوألا ةيآلاو 3

 ایک الاجر امي ٹیو اھج ھج ور انی قلخَو ود سفن نو رکَفَلَخ یا لا کر

 مکيلَع ناک لا نإ مالو وب واست ییا کا اونو اض

 . ار

 الوم لوقو هللا نا ونساء لا اياك :یلاعت هلوقو - ٠
 ۷١[. ۱۷۰ :بازحألا] ''نیتیألا «اكيِرَس

 :الإ بجي الو
 :هلوقك «يلولا نم رداصلا ظفللا وهو :2*”باجيإلا أ

 . كتحكنأ وأ «كتجوز

 .باحصأ ةياورل :«ط» يفو «لهأ ةياورل :«بلا يف )١(

 ؛(۲۱۱۸) دوادوبأو ء(۳۳۸) يسلايطلاو ء(۳۹۲/۱) دمحأ هاور (۲)

 هجام نباو ء(۳/١٠۱) يئاسنلاو «هنسحو )١١١١( يذمرتلاو

 .(1885؟)

 .اهدرس :«ط «ب» ىف (۳)

 .ةيآلا :1]2» ىفو ء(ط» یف اذک (4)

 تاتا :«ط» يف (ه)



 مح

 نيكلاسلا جهنم

 «هبئان وأ جوزلا نم رداصلا ظفللا وھو :لوبقلاو ۔ ب

 0.2۴ ؟یتلبق وأ «جاوزلا اذه تلبق :هلوقك

 حاكنلا طورش باب

 :الإ نيجوزلا اضر نم هيف دبالو ۔٦
 . ””اهوبأ اهربجيف ةريغصلا -أ

 ؛ لولا نم هيف دبالو ۔۷
 هاور ‹ حيحص ثيدح .«يلوب الإ حاكن ال : ال لاق

 (ہ)۔ ۰ ا

(0) 

("۲) 

 فرق

(٤ 

)٥( 

 .(ط بال نم ةدايز

 تناك ًءاوس ءاهيلع لد ظفل لکب دوقعلا ةحص حيحصلا نأ : خیشلا نیب
 ةيلجلا تاراتخملا) :رظني .هريغ وأ ًاحاکن وأ ةراجإ وأ ةبه وأ ًاعيب
 .(59صو ۱۰۳ص

 ىلع ةلقاعلا ةغلابلا هتنبا رابجإ هل سيل بألا نأ حيحصلا نأ :خيشلا نیب
 .(١۱۰۳ص ةيلجلا تاراتخملا) . . .هاضرت ال نم حاکن
 نأ :هب عوطقملا باوصلا نأ :(5ص ةيلجلا تاراتخملا يف) خيشلا ررق
 . . هتيم ٌقسافلا ئلولا جوزيف «يلولا يف ًاطرش تسيل ةلادعلا
 )5١86(, دوادويأو ء(۱۳۷/۲) یمرادلاو ء(٤/٤۳۹) دمحأ هج رخأ
 101۳۳ ہزارھ تاس اج ناقرانار ا سام راز د0 1010 قرار
 دمحمو ينيدملا نباو يراخبلا هححصو ہححصو (۱۷۰۷/۲) مكاحلاو



 حاکنلا طورش

 0م

 0م

0٠ 

01١ 

[۹۰:] - 
 :ةّرحلا جيوزتب سانلا ىلوأو -

 .الع نإو اهوبأ ١

 .لزن نإو اهنبا مث  ؟

 .اهتابصع نم برقألاف برقألا مث -
 ىتح مٔبَألا حكنُت ال» :هيلع قفتملا ثيدحلا یفو -

 لوسر اي :اولاق «نذأتست ىتح رکبلا حکنت الو سا

 تک نأ: لاق ؟اينذإ بک فا

 ا هاور «حاكنلا اونلعأ» : دي يلا لاقو 5

 و 5 و 7 9 3 . ۰

 .هراهظإو هراهشإو ء«نيلدع ةداهش :هنالعإ نمو

 .ہوحنو لا هيلع برضلاو

 نيل فا یت رک اکر فاش را یار

 . مهريغو يلهذلا ییحی نبا
 )١519(. ملسمو ء(۱۹۱/۹) يراخبلا هجرخأ

 ء(۱۲۸ دراوم) نابح نباو ء(۱۰۸۹) يذمرتلاو «(5 /5) دمحأ هجرخأ

 ىلع ةميلولاو :خيشلا لاق .يناربطلا هححصو ء(۱۲۷ )٦/ يئاسنلاو

 اهيلإ ةباجإلاو ءآراسعإو ًاراسي جوزلا لاح بسحب «ةبحتسم جاوزلا دقع
 تاوعدلاو مئالولا يف سانلا ىلعو «ةنس تاوعدلا يقاب ىلإو «ةبجاو

 رئاصبلا رون) .فارسإلا بائتجاو «داصتقالا قيرط كولس اهوحنو

 .(58ص



 نيكلاسلا جهنم
 ۱۹ | د

 .ءافكأ ضعبل مهضعب برعلاو . "ةفيفعلل ًاؤفك ٌرجافلا
 نم عنتما وأ «ةليوط ةبيغ باغ وأ ءاهيلو مع نإف _ ۲

o1۳ 

 قلل

(€) 

(o) 

 «مكاحلا اهجّوز :ًاؤفك اهجيوزت
 هجرخأ «هل ّىلو ال نم ٌئلو ناطلسلا» :ثيدحلا يف امك

 ۱ ا اکا
 :حصي الف هدقعلا هيلع عقي نم نييعت نم دبالو -

 وأ اهمساب اهزيمي یتح ءاهريغ هلو يتنب كتجوز
 .اهفصو

 يهو «نيجوزلا دحأب عناوملا مدع نم ًاضيأ دبالو ۔

 .“ حاكنلا يف تامرحملا باب” يف '*”ةروكذملا

 طرش كلذك ةجوزلاو ًافیفع جوزلا نوک نأ :حيحصلا نأ :خيشلا نیب
 ال امك ؛بوتی ىتح انزلاب فورعملا حاكنإ حصي الف ء حاکنلا ةحص يف

 ٠١(. ٤ص ةيلجلا تاراتخملا) . بوتت ىتح ةينازلا حاكن حصي

 ىقتنملا يف امل فلاخم هنأب «ب» يف قلع دقو .يئاسنلاو :« أ » يف

 .اهريغو غولبلاو
 (۲۰۸۳) دوادوبأو ء(۱۳۷/۲) یمرادلاو ء(٦/٦٦) دمحأ هجرخأ
 ء(۸٢۱۲ دراوم) نابح نباو ء(۱۸۷۹) هجام نباو ء(١۱۱۰) يذمرتلاو
 .نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ء(۸/۲٦۱) مكاحلاو

 .تاروكذملا نهو :4ط بال ىف

 .«ط با از



 حاكنلا يف تامرحملا باب

 :نامسق نهو 65

 .دبألا ىلإ تامّوَحُم أ

 .دمأ ىلإ تامّرَحُمو ۔ ب

 :دبألا ىلإ تامرحملاف ٦-

 :نهو "بسلا نم عبس -أ

 .نْولَع نإو تاهمألا ١
 . تنبلا تانب نم ولو ءَنْلْرَن نإو تانبلاو - ؟

 .ًاقلطم تاوخألاو ۔٣

 .نهتانبو - ٤

 .ةوخإلا تانبو  ه
 .هلوصأ دحأل وأ هل :تالاخلاو «تامعلاو - ۷ ٦

 . تاروکذملا ريظن ءعاضرلا نم عبسو ۔ ب

 :نهو ."'”رهصلا نم عبرأو ۔ ج

 «تامعلا تانہو «معلا تانب الإ «مارح نهلك تابارقلاف :خيشلا لاق )١(

 .(۹٦ص رئاصبلا رون) .تالاخلا تانبو «لاوخألا تانہو

 انزلاب ال «حاكنلاب الإ تبثي ال ةرهاصملا ميرحت نأ :خيشلا ررق (۲)

 .(90١٠١ص ةيلجلا تاراتخملا) . حافسلاو



 نيكلاسلا

 «نولع نإو. «تاجوزلا تاهمأ
 (”ههتاهمأب لخد دق ناك اذإ «نلزن نإو «نهتانبو - ؟
 «نولع نإو ءابالا تاجوزو - ۳

 «نلزن نإو ءءانبألا تاجوزو - ٤

 . عاضر نا اتا تم

۷ _ ".0" 

 چک کا ڪلڪ تمرح 9 :ىلاعت هلوق -
 ۲٤[. ء۲۳ :ءاسنلا] اه رخآ 2

 بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحی) : لك هلوقو -
 ا 0

 : دمأ ىلإ تامرحملا امأو ۔۸

 ءاهتمعو ةأرملا نيب عّمجي ال» :ْةْلَك هلوق نهنمف -
 . هيلع قفتم «اهتلاخو رک .
 اے اوقفت رگ + قامت: هلق مم

 ۲٢[. :ءاسنلا]

 .نهب :«ط ءاب» یف )١(

 .امهرخآ :(طظ» : )0
 .. بسنلا نم وأ ةدالولا نم :«ط با 3 )۳(

 .(۷٤٤۱)و ء(١٤٤٤۱) ملسمو ء(۱۳۹/۹ ء٥/٣٥۲) يراخبلا ا
 )١508(. ملسمو ء۰ /۹) يراخبلا هجرخأ )٥(



 حاكنلا يف تامرحملا

048 

-_ 

۱ 

8 ۲ 

_ 0۲ 

= 
 دبعلل الو «عبرأ نم “""رثكأ عَمِحَي نأ رحلل زوجي الو
 مد . 0 (90) يأ ذا
 .نيتجوز نم ٠ رثکا عمجی ن

 .ءاش ام أطي نأ هلف : نیمیلا كلم امأو

 وأ ءامهادحإ راتخا :ناتخأ هتحتو رفاكلا ملسأ اذإو

 قرافو «ًاعبرأ راتخا :تاجوز عبرأ نم رثكأ هدنع

 . ىقاوبلا
 ےس

 ھو ټه

 :مرحتو

 .اهمارحإ نم لجت ىتح ةمرخُملا ١
 . هلجأ باتكلا غلبي ىتح ريغلا نم ةدتْعُملاو - ۲

 . بوتت ىتح هريغو ينازلا ىلع ةينازلاو ۔ ۳

 .هريغ ًاجوز حكنت ىتح ًاثالث هتقلطم مرحتو ۔ ٤

 .اهتدع يضقنتو «" اهقرافيو اهؤطيو"”)

 ئطو اذإ نكلو «كلملاب نيتخألا نيب عمجلا زوجيو
 ةءوطوملا مّرحي ىتح ىرخألا هل لحت مل امهادحإ

 و سا جّوزت وأ ؛ەکلم نع جارخإب

 ٤‰ _ ماطفلا لبق ناك ام :مّرحي يذلا عاضرلاو .

(١) 

(۲) 

(۳) 

(4) 

 اف :«ط) يف

 تكا يب :(ط)» ىف
3 

 .(ط «اب» : ىف تسيل

 . لمحلا نم محرلا ةءارب بلط : ءاربتسالا



 نيكلاسلا جهنم ےہ
 >> ببب ؟ | سه

 .۷” اف تاعضر سمخ وهو ۔٥ '
 بحاصو ةعض رملل ًادالوأ هدالوأو لفطلا هب ريصيف _ ٦

 للا

 حیا ۲٥ ںحاصو ةعضرملا ةهج نم ميرحتلا رشتنيو ۷

 حاكنلا يف طورشلا باب

 .رخآلا ىلع نيجوزلا دحأ هطرتشي ام يهو ۔ ۸
 :نامسق "یهو ۔۹

 ال وأ ءاهيلع جوزتي ال نأ طارتشاك «حيحص - ١

 ال ةعضرلا نأ حيحصلاو :(١١١ص ةيلجلا تاراتخملا يف) :خيشلا لاق )١(
 لب ءرخآ يدث ىلإ هلاقتنا وأ .يدثلل عضارلا قالطإ درجمب ةعضر ىمست
 يف ةمادق نبا نع ليقع نبا خيشلا لقنو .ةلماك ةعضر نم دبال
 هيلع عطق وأ ضراعل عطق نإ دماح نبا لاقو :هلوق ٦٤( /0) «يفاكلا»
 ىلإ ةأرما نم لقتنا وأ ادعابت نإو .ةدحاو ةعضر امهف لاحلا يف داع مث
 داعو ضراع وأ برشلل لكألا عطق ول لكآلا نأل ؛ناتعضر امهف ئرخأ
 .ها .عاضرلا كلذكف «ةدحاو ةلكأ ناك ءلاحلا يف

 .ةبحاصو :24أ10 يف (

 .وهو :٤أ » يف (۳)



 حاكنلا يف طورشلا

(١) 

00 

0 

(٤٤ 

)٥( 

 فق

)۷( 

 = ا

 ةدايز وأ ءاهدلب وأ ءاهراد نم اهجرخي الو ''یرستی
 يف لخاد هلك هوحنو اذهف «كلذ وحنو «ةقفن وأ رهم

 متللحتسا ام :هب اوفوت نأ طورشلا قحأ نإ» : ةي هلوق

 . "هيلع قفتم «جورفلا هب
 ليلحتلاو «ةعتملا حاكنك .ةدساف طورش اهنمو - ۲

 نا

 .“اھمرح مث 'ًلوأ ةعتملا يف لپ يبنلا صخرو ٭

 ل الا نعلو ٭

 هتيلوم و نأ :وهو ناغشلا حاكن نع ىهنو *

 . "”امهنيب رهم الو «هتیلوم رخآلا هجوزي نأ ىلع

 .ةحيحص ثيداحأ اهلكو

 .اًرس اهديس اهعماجي يتلا ةمألا يهو «ةيئرُسلا ذاختا : يّرَسَسلا

 )۱٤۱۸(. ملسمو ء(۷/۹١٦) يراخبلا هجرخأ

 . ٤ط ءب» :يف تسيل
 م
 يذمرتلاو )١08/١(« یمرادلاو ٤٥١(. ء.١/۸٤٤) دمحأ هجرخأ

OAV A e OD 
 خوری با یف
 )١516(. ملسمو ء(۹/٢٦۱) يراخبلا هجرخأ



 نيكلاسلا جهنم

 .حاكنلا يف د بويعلا باب

 یک ملعی مل ًابيع رخآلاب نيجوزلا دحأ دجو اذإ _
 خسف هلف ءاهوحنو صربلاو ماذجلاو نونجلاك «دقعلا
 . حاکنلا
 وهز تضم ناف انس ىلإ لجأ اف هتاجَو اذإو ٦١

 . خسفلا اهلف هلاح ىلع

 هعم ماقملا نيب ترّيخ :قيقر اهجوزو اهلك تقتع نإو ۔ ٢۲
 : ©" ةرْيرَب ةصق يف" ليوطلا ةشئاع ثيدحل دليلا

 (©9تقتع نيح اهجوز ىلع ةَرْيِرَب ترّيخ»
 انك

 .رهم الف لوخدلا لبق خسفلا عقو اذإو ۔٣
 .هّرغ نم ىلع جوزلا عجريو ءّرقتسي هدعبو ۔٤

 فا

 قمتم (

 )١) هنكمي الو هاهتشا امبرو .ءطولا نع زجاعلا :نينعلا .

 خیشلا ررق امک ءاهملع عم هتنكم وأ .هتطقسأ اذإ الإ اهرايخ طقسي الو )٢(
 .(9١٠©ص ةيلجلا تاراتخملا) یف

 .«ط» :نم ةدايز (۳)

 .اهجوز ىلع تقتع نيح :«ط «ب» یف )٤(

 )١9١5(. ملسمو )٥٤٤/۹( يراخبلا هجرخأ )0(
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 قادسصلا باستک

 ناك» : تلاق ؟ِِلكَي يبنلا قادص ناك مك 17 5

 أم يردتأ اشو ةيقْوأ ةرشع يتنث هجاوزأل هقادص

 ناس كاف ترا كمن تلف تل تلقا ا
 +۳ اتا هيد

 .'''ہيلع قفتم (اهّقادص اهقتع لعجو ةیفص قتعأو)
 قفتم («ديدح نم ًامتاخ ولو سمتلا» :لجرل لاقو

 . ادص ّحص- لق نإو  ةرجأو اًنَمُث حص ام لكف "هيلع

 .لثملا رهم اهلف :ًاقادص اهل مسي ملو اهجوزت ناف

 عسوملا ىلع «ةّعّتملا اهلف :لوخدلا لبق اهقلط نإف

 ءهردق “'رتقملا ىلعو «هردق

 قادصلا فیفخت يغبنيو :خيشلا لاق .امهرد نوعبرأ :ةيقوألاو )( )١577(

 يطعي ام قادصلا يف يطعي نأ هل دبالف الإو ءاهيلو ةقفاومو اهتقفاوم عم

 .(۸٦ص رئاصبلا رون) .هدلب ىف هلاثمأ

 .(1756) ملسمو ء(۱۳۲/۹) يراخبلا هجرخأ (۲)

 )١555(. ملسمو) ء(٢٠۲ ء۱۳۱/۹) يراخبلا هجرخأ ()

 .اهقالص :« أ ١ یف (©)

 .رسعملا :(ط ؛با ىف )٥(



 نيكلاسلا جهنم

 موسم لامس مد نإ گیل حاجا ط : ىلاعت لوت

 7 5 رقما لَو ورد علا لع نُوم ةر نه اورق
 . 00+ :ةرقبلا] نسخا لعاقح ا ات

 .لوخدلا وأ توملاب ًالماك قادصلا ررقتيو - ١

 ءجوزلا ةهج نم لوخدلا لبق ةقرف لكب فصنتیو ١-
 . هقالطك

 : طقسيو 6

 .اهلّبق نم ةقرفب -أ

 .اهيْيَعِل هخسف وأ -

 ربج هب لصحي ءيشب اهعتمي نأ هتجوز قلط نمل يغبنيو ۔٣

 س |٤ ۲۰

 ؛اھرطاخ

 'ںوُتلاي مم ِتقلَُمَلاَو 8 :ىلاعت هلوقل
 14١[. :ةرقبلا] 4ے بَقشُملا

 ءاسنلا ةرشع باب

 ولا رخآلا اَب نيجوزلا نم دحاو لك مزلي _ 0٤

 2.127 الأو ءىذألا کو ؛ةلیمجلا ةبحصلا نم

 .نيجوزلا :«ط» يف )١(



 ءاسسنلا ةرشع
 هس |؟ ١٠ه

 تل -. ر

 :اهمزليو _ ٥

 . عاتمتسالا يف هتعاط أ

 .هنذإب الإ رفسلاو جورخلا مدعو ۔ ب
 .اهوحنو خبطلاو نجَعلاو زْبَخلاِب مايقلاو ۔ ج

 .فورعملاب اهتوسكو اهتقفن :هيلعو - 1٦
 .[15 :ءاسنلا] #يفورعملاب نهورشاعو # : یلاعت لاق امك ٭

 .'''اآلریخ ءاسنلاب اوصوتسا) : ثيدحلا يفو ٭

 . "”«هلهأل مكريخ مکریخا :هيفو ٭
 نأ تبأف هشارف ىلإ هتأرما لجرلا اعد اذإ» اگ لانو«

 . "هيلع قفتم ؟حبصت ىتح ةكئالملا اهتنعل : ءيجت

 «ةقفنلاو < ءمْسَقلا يف هتاجوز نيب لدعي نأ 8 ۷

 .لدعلا نم هيلع ردقي امو «ةوسكلاو

 :امهادحإ ىلإ لامف ناتأرما هل ناك نم» :ثيدحلا يفو

 قفتم «لئام ُهّقِشو ةمايقلا موي ءاج

 .هقح :«ط» ىف )١(

 )١514(. ملسمو ء(٢٥۲ /94) يراخبلا ےس )0

 بيرغ نسح :لاقو ء(۳۸۹۰) يذمرتلاو ء(۹/۲٥۱) يمرادلا هجرخأ ()

  .هححضو (۱۷۳ )٤/ مكاحلاو ء(۱۳۱۲ دراوم) نابح نباو « حيحص

 )۱٤۳١١(. ملسمو ء(۲۹۳/۹) يراخبلا هجرخأ (:)



 نيكلاسلا جهنم
 12997 177 ص س ص ۲٣١٦٢ ص
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 ىلع ركبلا لجرلا جوزت اذإ :ةنسلا نم» : سنا نعو ۸
 :بيثلا جوزت اذإو ءمسق مث «ًاعبس مدع ماقأ بيثلا
 . هيلع قفتم «مسق مث ثالث اهدنع ماقأ

 عرقأ ًارفس دارأ اذإ ةي هللا لوسر ناك» :ةشئاع تلاقو _ ۹ ۶

 قفتم «اهب جرخ اهمهس جرخ نهتيأف «هئاسن نيب
 ارم

 وأ ةقفنلا نم وأ «مسقلا نم اهقح ةأرملا تطقسأ نإو _
 .كلذ زاج : جوزلا ندا وكلا

 ىبنلا ناكف «ةشئاعل اهموي ةَعْمَز تيب ار تبهو» دقو
 , ل قفتم ةدوس مويو اهموي ةشئاعل مسقي ا

 نئارق اهنم ترهظو .هتأرما زوشن فاخ نإو -

3 

66١ 

 ء(۱۹۱۹) هجام نباو ء(۲۱۳۳) دوادوبأو ء(۳۷/۲) دمحأ هاور )١(
 مكاحلاو 4V)» /۷( يقهيبلاو )۱۱٥١(: يذمرتلاو 1T)» /۷( يئاسنلاو
 قيقد نبا هححصو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص :لاقو ء(۱۸۹/۲)
 .ناخيشلا هوري ملو ء(۲۲۷/۳ صیخلتلا) .رجح نبا ظفاحلاو ديعلا

 )٢) ملسمو ء(۹/٣۳۱) يراخبلا هجرخأ )۱٤١١(.

 .(۲۷۷۰) ملسمو ء(۲۹۳ /5) يراخبلا هجرخأ (۳)

 .مسقلا ةملك دعب «ط «ب» يف ةلمجلا هذه تعضو )٤(
 )٥( ملسمو ء(۳۱۲ /9) يراخبلا هجرخأ )١577(.



oo 

_ ٣۳٣ 

۶٥ 

 ۔ ٥

 . عجضملا يف اهرجه تّرَصأ نإف ۔ ب

 . حّرَبُم ريغ ًابرض اهبرض عدترت مل نإف  ج

 .اهقحل ًاعنام ناك نإ كلذ نم عنميو -

 هلهأ نم ًامكح مكاحلا ثعب :امهنيب قاقشلا فيخ نإو

 «قيرفتلاو عمجلاو رومألا نافرعي اهلهأ نم ًامكحو

 العف امف «ناقرفي وأ «هريغ وأ ضوعب ايأر نإ ناعمجي

 . ملعأ هللاو ¢ امهيلع زاج

 عيلخلا باب

 .اهريغ نم وأ اهنم ضوعب هتجوز قارف وهو

 : هيف لصألاو

 اف اَِتْلَع حاج الف ولا دود اجالا مئ ناف  :یلاعت هلوق
 » رم حر

 .[۲۲۹ :ةرقبلا] 7 تدنفأ

 طقس هنم ريصقت الب ةبجاولا هتعاط تكرتو تزشنو اهجوز تصع نمو (١)

 . . ظعولاب اهموقيو «هتعاط ىلإ عجرت یتح ةقفنلاو مسقلا نم اهقح

 .(0 ١ص رئاصبلا رون)



 نيكلاسلا جهنم
| ۰ ۲ 

 الإ تفاخو ::هقلخ وأ اھجوز قلخ ةأرملا تهرك اذإف - 3 ما ںی 03 و 0
 هل لذبت نأ سأب الف .هعم اهتماقإب ةبجاولا هقوقح ميقت

 .''"اهقرافيل ًاضوع
 . هقالط حصي نمم ريثكو ليلق لك يف حصیو  ههال/

 ىف درو دقف ہللا دودح '''میقت الأ فوخ ريغل ناك ناف ۔۸
 سأب ام ريغ نم قالطلا اهجوز تلأس نم» :ثيدحلا
 . "”«ةنجلا ةحئار اهيلع مارحف

 هححص امك «هتينو قالطلا ظفلب ناك ولو «قالطلا نم بسحي الو )١(

 نم :كلذ لثمو :خيشلا لاق .(۱۰۸ص ةيلجلا تاراتخملا يف) خيشلا
 وطو وأ ةقفن نم بجي اميف هريصقتك .بجومل مكاحلا اهخسف
 سيل هنأ الإ ًانئاب كلذ نوكيو «قالطلا ددع اهب صقني ال اهلك خوسفلاف
 يلوو اهاضرب ديدج حاکنب اهجوزتي نأ لحي لب .ثالثلا قالطلاك
 رون) .هنم ةخوسفملل وأ اهنيبمل ةدعلا نأل ؛اهتدع يف ولو «دوهشو

 .(١0ص رئاصبلا
 .اميقي :«ط» يفو میقی :«ب» يف )٢

 )۲۲٢٢( دوادوبأو ء(٢/٢٦۱) یمرادلاو ء(٥/۲۷۷) دمحأ هجرخأ (۳)
 دراوم) نابح نباو ء(٢٥۲۰) هجام نباو ءهنسحو (۱۱۸۷) يذمرتلاو
 . نیخیشلا طرش ىلع حيحص :لاقو 6٠٠٠١ /۲) مكاحلاو »)1



 قالطلا باتك
 ہس ۹

 قالا باستک

 :هيف لصألاو ۔۹

 َنْهوُعْلَطَم َهاَسْيلا مقلط اذل ُیّىلا اما :ىلاعت هلوق
 ١[. :قالطلا] وتدل

 قلط ثيح «رمع نبا ثيدح هرسف نهتدعل نهقالطو _ ۰

 ۔ هنع هللا ىضر  رمع لاسف «ضئاح یهو هتجوز

 مث االن هرم» :لاقف «كلذ نع اپ هللا لوسر

 ءاش نإ مث ءرهطت مث ؛ضیحت مث ءرهطت ىتح اهكرتيل

 ةدعلا كلتف '''ٌنَمَي نأ لبق قلط ءاش ےس كسمأ

 يفو "هيلع قفتم «ءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ يتلا

 .'''االماح وأ ًارهاط اهقلطيل مث اهعجاريلف هْرُم :ةياور

 ؛ضئاح يهو اهقلطي نأ هل لحي ال هنأ ىلع ليلد اذهو

 .اھلُمَح نيبت نإ الإ هيف یطو رهط يف وأ

 :نم هيلع لد ظفل لکب قالطلا عقيو - ١

 .اهسمي :«ط» ىف )١(

 )۱٤١١(. ملسمو ء(٤٣۳ /9) يراخبلا هجرخأ (0)

  (۳)ملسم )۱١٤۷١(.



 نيكلاسلا جهنم
 ١ا

 :©”ظفلك ءقالطلا ىوس هنم مهفي ال ؛حیرص -أ
 .هلثم ناك امو «هنم فرصت امو ««قالطلا»

 ىلع ةنيرقلا تلد وأ «قالطلا اهب ىون اذإ ءةیانکو - ب
 , "0كلذ

 : قالطلا عقيو ۔٢

 .ازجنم أ

 تقولا ءاج اذإ :هلوقك ءطرش ىلع ًاقلعم وأ - ب
 هيلع قلع يذلا طرشلا دجو یتمف «قلاط تنأف ينالفلا
 . عقو قالطلا

 لصف

 [یعجرلاو نئابلا قالطلا]

 .''تاقلط ثالث ٌرُحلا كلُمّیو ۔٣

 )١( ظفلب :«ب» يف .

 بحصتساو «هيف كش ام همزلي مل هددع يف وأ قالطلا يف كش نم (0)
 .(٥٥ص رئاصبلا رون) .ةمصعلا

 نيدلا يقت خيشلا حجرو :(۱۰۸ص ةيلجلا تاراتخملا يف) خيشلا لاق (۳)
 حرص ولو ءقالطلا ظافلأ عيمجب ةدحاو الإ عقي ال قالطلا نأ ةيميت نبا
 - دعب الإ ةيناثلا عقت ال هنأو ءاهريغ وأ ةتبلا وأ ةنونيبلا وأ ٠ثالثلا ظفلب



 قالطلا باتك
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2 00 

 = ا
 حاکنب هريغ ًاجوز حكنت ىتح هل ّلحت مل هل تمت اذإف ۔

 ؛اهأطيو حيحص

 اَهَمَلَط نإَف # :هلوق ىلإ «ِناتَم یَا ط :یلاعت هلوقل

 .[۲۳۰ ۲۷٢۹ :ةرقبلا] مربع اجو منت ٌقَحدْمَب م مک لی

 : لئاتس عبرأ يف ًانئاب قالطلا عقيو

 .اهادحإ هذه ١

 د م ٹ٦" ۲

٦ < 2 

 دث تمول محك اد اوما نذل ياتي ٭ : یلاعت هلوقل
 ول نم هيَ کل ٹیک أ لت یی شام ت <e ےک کے شس سے 2 یس
 ےس

 .[ :بازحالا) 4 اتو دنع

 .دساف حاكن يف ناک اذإو ۔٣۳

 وغ لع ناک و

 ةعجر جوزلا كلمي «يعجر وهف :كلذ ىوس امو -7

 ىلع فقو نم دج ةريثك هوجوب لوقلا اذه رصنو «ةحيحص ةعجر

 ت نأ حجر كلذكو «.. .لوقلا اذه ةفلاخم هْعسي مل اهيف همالك

 .لوقلا اذه ىلع رابتعالاو « . . .ةرافكلا اهلخدت ناميألا رئاسك قالطلا

 .هرارقإو هدوقع عقت ال امك ءعقی ال ناركسلا قالط نأ خيشلا ررق امك

 قعبرألا هذه ركذف رو ضا تن ىف اڑا تن قارفلا نأ : خيشلا نین (١)

 رئاصبلا رون) .بجومل هنم تخسف اذإو ؛جوزلا تام اذإ :دازو

 . (07ص



 نيكلاسلا جسهنم

 یا لومو ## :ىلاعت هلوقل ؛ةّدِعلا يف تماد ام هتجوز
 .[778 :ةرقبلا] اإ اوُدار ْنِإ َكِلذ نّه

 بوجو يف الإ «تاجوزلا مكح اهمكح ةّيمجرلاو - ۷
 . مشقلا

 ک َعْجٗلاو قالطلاو حاکنلا نالعإ 0 - ۸
 ؛ كلذ ىلع داهشإلاو

 . [۲ :قالطلا] پتی ٍلَذَع یود اود منار : ىلاعت هلوقل

 :ڈج نهرو ڈج نھڈچ ثالثا :ثيدحلا يفو ۔۹
 الإ ةعبرألا هاور «ةعَجَّرلاو .ءقالطلاو ؛حاکنلا
 ان تعا

 نع عضو هللا نإ» :ًاعوفرم «سابع نبا ثيدح ىفو
 نبا هاور «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ
 ا

 لصحت ال ةعجرلا نأ :(۱۰۹ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خيشلا ررق )١(

 «بيرغ نسح :لاقو ء(١۱۱۸) يذمرتلاو )5١145(. دوادوبأ هجرخأ (۲)
 (۱۹۷/۲) مكاحلاو 260 ينطقرادلاو )۲١۱۳٢۹( هجام نباو

 eS ءاورإلا) ینابلألا هلسحو «هححصو

 (راثآلا يناعم حرش يف) يواحطلاو ء(٤٢۲۰) هجام نبا هجرخأ ()
 = حيحص :لاقو (۱۹۸/۲) مكاحلاو )ء۲ ینطقرادلاو »)0 /۲)



 ناعللاو راهظلاو ءاليإلا
 سك

 ناعّللاو راهظلاو ءاليإلا باب

 [ءاليإلا]

 وأ ءادبأ هتجوز ءطو كرت ىلع فل نأ :ءاليإلاف -

 نشا ةعبرأ ىلع دیزت 77

 ءاهئطوب رمأ «ءطولا نم اھّقح ةجوزلا تبلط اذإف ۔ 5
 : رهشأ ةعبرأ هل تبرضو
 «نيمي ةرافك رفك ئطو نإف -

 ؛قالطلاب مزلأ عنتما نإو -

 مانع تک د نِ نولو َنبِذَلِل ٭ : یلاعت هلوقل

 46 ل میلع عيب أ َّنِإَف قل َقلطلا أومْرع نو أل مسحب ومع هللا نإ

 ۔[۲۷٢۲ 2.3775 :ةرقبلا]

 [راهظلا]

 , يمأ رهظك يلع تنأ : هتجوزل لوقي نأ :راهظلاو _ ۷

 . ظفاحلاو يوونلا هنسحو «نابح نبا هححصو «نيخيشلا طرش ىلع

 كلذ ريغو قتعلاو قالطلابو هللاب نيميلاب دقعني ءاليإلا نأ : خيشلا ححص (١)

 تاراتخملا) .# َمھيَِؿ ني نووي َنيِزلِل ٭ :هلوق مومعل ؛ًآفلح ُدَعُي امم

 .(9١٠ص ةيلجلا



 ۲ ۱ :[د

 :/اه 

 ۷۵٥م

 هالك

 ۔ ۷

 .هتجوزل ةحيرصلا میرحتلا ظافلأ نم هوحنو

 .روزو ركنم وهف
 اَهَسَمَي نأ هل لحي ال نکل ؛كلذب ةجوزلا ُمْرْحَت الو -

 نم َنوُرهَظُي نيدو 3 : هلوق يف هب ہللا هرمأ ام لعمي ىتح

 ٤[. ۴ :ةلداجملا] تايآلا رخآ ىلإ ولاا و دوعب مث میا

 ةراضلا بويعلا نم ةملاس ةنمؤم ةبقر قتعيف - ١
 ۰ .لمعلاب

 .نيعباتتم نيرهش ماص :دجي مل نإف - ۲

 . انيكسم نيتس محط :عطتسي مل نإف ۔۴

 ناضمرك تقوب ًاتقؤم وأ ءًاقلطُم راهظلا ناك ٗءاوسو

 .ہوحنو
 هيفف اهريغو سابللاو ماَعَطلاو ةكولْمَملا ميرحت امأو
 مك رافك

 د َّلحأ ام تبي اوم خال أوما نیلا اهيأتَي ٭ : ىلاعت هلوقل
 رومألا هذه يف نيميلا ةرافك هللا ركذ نأ ىلإ 4 گل
 .[۸۹ ملال :ةدئاملا]

 يف) خيشلا هححص امك ءاهجوز نم ةأرملا ترهاظ اذإ رمألا كلذكو )١(
 .(۱۰۹ص ةيلجلا تاراتخملا



 ناعللاو راهظلاو ءاليإلا
= 

 [ناعللا]

 دح مات یا تحرت ا سا یس اک تامل فو 0
 :الإ ةدلج نونامث فذقلا

 اهيلع ماقيف «لودع دوهش ةعبرأ :ةنيبلا ميقي نأ -أ
 .دحلا

 ؛تفذفلا ٌدح هنع طقسيف نعالي وأ - ب

 يو :رونلا ةروس يف هللا ركذ ام ىلع :ناعللا ةفصو ۔ ۹

 [۹- ٦ :رونلا] تايآلا رخآ ىلإ © . . . مهجور مر

 يف لوقيو «ةينازل اهنإ هللاب تاداهش سمخ دهشيف أ
 .«نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نإو» :ةسماخلا

 «نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تارم سمخ يه دھشت مث ۔ ب

 نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ ّنإو» :ةسماخلا ىف لوقتو

 .«نيقداصلا

 :ناعللا مت اذإف 04

 «دحلا هع طقس دأ

 «باذعلا اهنع أردناو ۔ ب



 نيكلاسلا جهنم 5
۲١ٍ 

 ج  دّبؤملا میرحتلاو امهنيب ةقرفلا تلصحو .

 ملعأ هللاو ."'”ناعللا يف ركذ اذإ دلولا ىفتناو - د .

 يتأت نأب ناكمإلا مدع امإو «ناعللا امإ :نيرمأ دحأب الإ شارفلل دلولاف )١(
 ملعي ةدم يف هقارف دعب وأ شیعیو اهب ھجوزت نم نهشأ تس: نم: لقآل هب

 .(5 ص رئاصبلا رون) . خيشلا هررق امك ءهنم سيل هنأ :



 ءاربتسسالاو ددعلا باتك

- ۱ 

_ ۲ 

- ۲۳ 

 نیب )١(

 ءاربتسالاو ددسعلا باستك

 .قالط وأ تومب '''اھجوژ اهقراف نم صبرت :ةّدعلا

 : لاح لك ىلع دتعت اهنع تام اذإ توملاب ةقرافملاف

 يف ام عيمج اهْعضو اهتّدِعف ًالماح تناك نإف أ
 نمضب نأ نهج ٍلاَمْخْلا تؤول لا ال رت ا

 .[4 : قالطلا] € نل

 .ةايح وأ تون ةقرافملا يف ماع اذهو

 ةرشعو رهشأ ٌةعبرأ اهتدعف ًالماح نكت مل نإو - ب

 . مايأ
(YD. 

 :ةأرملا تحت نأ ةذعلا هذه ةدم يف مزليو

 معلا و للاولاد ةنيزلا كرفت نار يأ

 «هوحلو ءانحب

 الف «هيف يهو اهجوز تام يذلا اهتيب مزلت نأو ۔ ب

 « ةهبشب ةءوطوملا نأ :(١١١ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خجلا

 ءءامإلا ءاربتسا أربتست لب «جاوز ةدعب دتعت ال نهوحنو «ةينازلاو
 .ةدحاو ةضيحب

 .(ط با :ىف ت )۲(

 .نسحتلا :«ط» يف ۴)



00: 

 نيكلاسلا جهنم

 ؛ًاراهن اهتجاحل الإ هنم جرخت
 يي ان ودي منم هوب لاَ :یلاعت هلوقل
 ع کے ےک رک 0

 .[715 :ةرقبلا] ةيآلا 4 اہشعورہش ةهمیران

 :ةايحلا لاح یف ةقرافملا امأو

 ؛اهيلع هل ةدع الف ءاهب لخدي نأ لبق اهقلط اذإف - ١

 رت يئمؤملا مثحكت اذإ أونماء يذلا ایاتی 8 :ىلاعت هلوقل
 رک مے ےک يم شن مع رے 2 ھے 1 34 ع

 دی نِم نه مل امک يرشوسمت نأ لَ ني نشوف
 رر شروع

 .[44 :بازحألا] 4 اهو دعت

 :اهب الخ وأ اهب لخد دق ناك نإو - ؟

 ترصق ءاهلمح عضو اهتدعف ما تناك نإف _ ا

 . تلاط وأ ةدملا

 : ًالماح نكت مل نإو ۔ ب

 ؛ةلماك ضّيح ثالث اهتدعف ضيحت تناك ناف ۔

 « وو هَل ّنهسفنأب صبري ُتدَقْلَطُمْلاَو  :یلاعت هلوقل

 .[۲۲۸ :ةرقبلا]

 0 2000 ج۰ جس 7 :
 ؛ضحت مل نمو «ةريغصلاك - ضيحت نكت مل نإو -

 ؛ رهشأ ةئالث اهتدعف  ةسيالاو
 وحمص سس ےک لس موا ر 7 8

 رشا نإ كباس نم ضحملا نم نسيب لاو  :یلاعت هلوقل

 ےس ےس

 نیلا : ٢طا يف 00(



 ءاربتسالاو ددعلا باتك
۹= 

 .[4 :قالطلا] نير لَو ره هسا أ ةت

 :هوحنو عاضرل اهضيح عفتراو ضيحت تناك ناف ۔

 ب ا نیلا دوعي ىتح ترظتنا

 رھا ةعست ترظطظتنا :هعفر ام يردت الو عقترا نإو ~~

 . رهشأ ةثالثب تدتعا مث «لمحلل ًاطايتحا

 لمحلا تارامأ روهظن ةّدعلا ءاضقنا دعب تباترا اذإو -

 .ةبيرلا لوزت ىتح جوزتت مل
 داهتجا بسحب «هتومب مكحي ىتح رظتنت دوقفملا ةأرماو _ ٥

 : الإ ةقفنلا بجت الو ۔ ۷٦

 «ةيعجرلا ةَدَتْعُملل أ

 ؛لماح يهو ةايحلا يف اهجوز اهقراف نمل وأ - ب

 َنْعَصَي ىح نه وقفنا لَ توا نک نا ل : ىلاعت هلوقل
E۰٦٢ :قالطلا]  

 اهديس:: ناك ىتلا ةمألا صبرت وهف :ءاربتسالا امأو _ ۷

 .اهؤطي

 ةثالثو «لمحلل رهشأ ةعست «ةلماك ةنس دتعت اهنإف هدو- نظي مل اذإو )١(

 ال اهيلع ميظع ررض :سايإلا نس غلبت ىتح رظتنت اهنأب لوقلاو «ةدعلل

 .(١١١ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خیشلا هررق امك ةعيرشلا هلثمب ىتأت
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 :ديس وأ جوز هدعب اهؤطي الف ۔ ۸
 «ةدحاو ةضيح ضيحت ىتح - أ

 ءرهشب أربتست ضيحلا تاوذ نم نكت مل نإو ۔ ب

 الماح تناك نإ اهلمح عضو وأ - ج

 ةناضحلاو كيلامملاو براقألاو تاجوزلل تاقفنلا باب

OE 1ےنکر سا ناسا  Eاض  
 ؛جوزلا لاح بسحب ۷ر جلاپ

 مفر هلع رف نمو هيس نم قعس وڈ قفل » :یلاعت هلوقل
 . [۷ :قالطلا] 4ک اهلا ام الإ ان هللا ف ال هللا هلئاء امی قفل رر ہے 2 هو وس روو ر رس ے رحم 13

 «تبلط اذإ كلذ هرم بجاولاب مزليو _ 0۹۹

 مكيلع نهلو» : ملسم ہاور يذلا رباج ثيدح يفو د

 .'"'”(فورعملاب نهتوسكو نھقزر

 ق روسې 41 رف امأو .ءاهزوش الإ طقشت ال را ةقفث نأ تارصلا نأ <غیشلا زرق 0

(00 

 نأ مّلسن الو :لاق .طقسي الف هنذإب حابملا وأ بجاولا اهرفسو اهسبح
 . طقف نيكمتلا ناكمإ اهتلع ةقفنلا
 هنم دجو اذإ الإ ءاهجوز ةرسعل خسفلا كلمت ال ةأرملا نأ تو امك
 .(اهدعب امو ١١١ص ةيلجلا تاراتخملا :رظني) .اهل رورغ

.)۱۸( 



 تافقفنلا

mm YT) 

 :ناسنإلا ىلعو ۔ ۱

 ءًاينغ ناك اذإ ءارقفلا هعورفو هلوصأ ةقفن أ

 می 7
 فلكي الو «هتوسكو هماعط كولممللا :ثيدحلا ىفو 2-65

 .'''ملسم هاور «قيطُي ام الإ تا ف

 .ًابوجو هَجَّوَر جوزتلا بلط نإو _ ۳
 الو ءابارشو ًاماعط همئاهب تيقُي نأ ناسنإلا ىلعو _ ‰4

 افرش ساکن

 كلمي نمع سبحي نأ ًامثإ ءرملاب ىفك» :ثيدحلا يفو
 ا اور (هّنوق

 مايقلاو ءهرضَي امع لفطلا ظفح يه :ةناضحلاو _ ٥

 مهل اقم
 .ةقفنلا هيلع بجت نم ىلع ةبجاو ىهو 5

 نود ناك نإ ىثنأ وأ ناك ًاركذ اهدلوب قحأ مألا نكلو ۔۷

7 

 نأ هيلع ةقفنلا بوجول طرتشا هعورف الو هلوصأ ريغ نم بیرقلا ناک اذإ )١(

 .(6 5ص رئاصبلا رون) .هيلع قّمْنُملل ًاثراو قفنملا نوكي
۱ .)٦٦٦٦١( (۳ 

N ۳( 
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 :ًاعبس غلب اذإف ۔ ۸

 .راتخا نم عم ناكف «هيوبأ نيب رّيخ ًاركذ ناك نإف -أ

 اهمأ نم اهتحلصمب موقی نم دنعف ىثنأ تناك نإو - ب
 .اهيبأ وأ

 الامت وت رہ ال قعد قرضحملا كرك لو:

 يف يل ررحتي ملو :(5١١ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خيشلا لاق )١(

 هيلإ نئمطت طباض  ضعب ىلع ءاسنلا ضعب ميدقت يف  ةناضحلا

 وهف هيف تققحت نم نأو «نوضحملا ةحلصم يعاري هنأ الإ ؛سفنلا

 نأ :يدهلا يف ميقلا نبا هحجر ام حيحصلا كلذكو . . .هريغ نم ىلوأ

 مهل  اهجوز يضر اذإ ًاصوصخ  ةجوزملا كلذكو قسافلاو قيقرلا
 . .مهقحل طقسملا ليلدلا مدعل ؛اهنم مهقح طقسب ال هنأو «ةناضحلا



 ةمعطألا باتك
 سا 77

 ةسصوعطألا باستک

 :هريغو ناويح :ناعون يهو ٠

 -اهريغو رامثلاو بوبحلا نم - ناويحلا ريغ امأف -

 «هوحنو ٌمّسلاك ةَدضَم هيف ام الإ ؛حابم هلكف

 هريثك مرحي هنإف ؛رکسآ ام الإ ةحابم اهلك ةبرشألاو

 ؛ هليلقو
 ءلمف قَرَفلا هنم ركسأ امو «مارح ركسم لک» : ثيدحل

 . مارح هنم ٌفكلا

 :تلح الخ رمخلا تيلقلا نو

 ؛ًاتيمو اًيح رحبلا يف ام لك لحيف «يرُحَب ١

 .[45 :ةدئاملا] 4ٌةُماَمَطَو رحل ُديْمص کل لجأ : یلاعت لاق

 ءهنسحو (۱۸۱۷) يذمرتلاو ء(۸۷٦۳) دوادوبأو ء(٦/۷۱) دمحأ هاور )١(

 ؛(۸/٦۲۹) يقهيبلاو )۳۲٣/٢( يواحطلاو ء(٦٦۸) دوراجلا نباو

 عصا ةثالث عسي لايكم ءحصألا وهو ءاهحتف وأ ءارلا نيكستب :قْرَملاو

 . الطر رشع ةتس وأ



 ل٢٤١
 نیکلاسلا جهنم

 هيلع صن ام الإ «لحلا هيف لصألاف :يَّبلا امأو ۔۲
 :اھنمف 0

 عابسلا نم بات يِذ لک نتا کیہ

 مارح هلكأف

 هاور «ريطلا نم بلخم يذ لك نع ىهنو» 5 ب

 "لب

 . هيلع قفتم .«ةيلهألا رُمُخلا موحل نع ىهنو» -

 «ةلحنلاو ةلمللا : باودلا نم عبرأ لتق نع ىهنو» د

 ؟©0وواذوبأو كيسا هاور ادّرّصلاو دهدهلاو

 .اهوحنو تارشحلاك ةمرحم ثئابخلا عيمجو  ه

 ىتح “"«اهنابلأو ةلّالججلا نع ليي يبنلا ىهنو» - و

 .هميرحت ىلع عراشلا صن :«ط» يف )١(

 .(۱۹۳۳) ملسم هجرخأ (۷)

.)١97"5( )۳( 

 )٤( يراخبلا هجرخأ )٦٩۳/۹(« ملسمو )1941(.

 )٥( دوادوبأو ء(۸۸/۲) يمرادلاو ء(١۳۳۲/۱) دمحأ هجرخأ )017517(2,

 :ديعلا قيقد نبا .لاقو ءنابح نبا هححصو ء(۴۲۲ ٤ هجام نباو

 . حيحصلا لاجر نع دوادوبأ هجرخأ

 ءرمع نبا نع 0۸۲9 يذمرتلاو ء(۳۷۸۷و ۴۳۷۸۵) دوادوبأ هاور )٦(

 يئاسنلاو YAD)» ا یبا دنع سابع نبا ثيدح هل دهشيو

 = امك ديعلا قيقد نبا هححصو .هححصو )۱۸۲٦( يذمرتلاو ء۷)



 ديصلاو ةاكذلا
 ص چچھچچژڈگڈ حج ے ےےسش سے

[ 5 7 1 = 

 .'''ااثالث رهاطلا معطتو «سّبْحُت

 ديصلاو ةاكذلا باب

 كمسلا الإ ةاكذلا نودب حابت ال ةحابملا تاناويحلا 0١

 .دارجلاو

 :ةاكذلا يف طرتشيو -

 ا ا

 ب نو ناو

 ءاورإلا يف ينابلألا هححصو ءریبحلا صيخلتلا يف ظفاحلا هلقن

 يهو : ةلَجلا لكأتو «تاساجنلا عبتت يتلا ةبادلا :ةلالجلاو )۳٥۰٣(.

 .ةرذعلاو ةرعبلا

 اهسبحب لوزي ةلالجلا موحل لكأ نع يهنلا نأ ءاهقفلا نیب فالخ ال )١(

 سبحت :ةيعفاشلا لاقف «سبحلا ةدم يف اوفلتخاو «رهاطلا فلعلا ىلع

 ةثالث ةجاجدلاو «مايأ ةعبس ةاشلاو «نيثالث ةرقبلاو ءاموي نيعبرأ ةقانلا

 وا اريط تناك داوم اد نيد عادا :ناتياور دمحأ نعو .مايأ

 ةرقبلاو ةندبلا نأ :ةيناثلاو ءرمع نبا لعفب هيلع اولدتساو ءةمیھب

 .ًاعوفرمو ًافوقوم ورمع نبا نع رادقملا اذه يور دقو «نيعبرأ ناسبحت

 :رمطلاو سلا ريغ ©0
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۲٢٢ 

 ملا رھ نار ٣

 “ءيرَملاو موقلُحلا عطقي نأو - ٤

 .هيلع هللا مسا ركُذُي نأو - 4

 یَا یف 92-9 لحي هنأ الإ .ديصلا يف طرتشب كلذكو 17

 تم نم عضم

 . ””هحبذ نع ٌرجعو رقت ام ديصلا لثمو - 4

 ركذو :مدلا رَهْنأ ام» : لاق ًاعوفرم حیض جی عار نعو ۔٥

 :نسلا امأ ن اوا لا سل :لگف هيلع هللا مسا

 . هيلع قفتم «ةشبحلا ىدمف رفظلا امأو ءمظَعَف

 ۶و : 7
 ؛:لسزرا اذإ لسرتسي ناب  ملعملا بلكلا ديص حابيو ۔٦

 اا و لکا ال تاسما اذإو .رجز اذإ رجزنیو

 اسأ :مدلا رهنأ )١(
 .بارشلاو ماعطلا ىرجم :ءيرملاو .سّمَنلا ىرجم :موقلحلا (۲)
 وأ ہللا مسا ركذ عم اهيمر :اهتاكذ ءديصلاك تناك ةبادلا ترفن اذإ ()

 ؛تلح ةتیم اهيمر دعب اهكردأ نإف ءاهدسج نم عضوم يأ یف ذ اهتباصإ

 رون) .خيشلا هررق امك .اهتاكذ نم دبالف ةرقتسم ةايح اهيفو اهكردأ نإو
 .(۸٥ص رئاصبلا

 )۹٦۸(. ملسمو ء(٥/۱۳۱) يراخبلا هج رخأ )6(



 ديصلاو ةاكذلا

 ۔-۷

-۸ 

۲۷ = 

 را اذ[ "نع

 اذإ» :ِةْنِك هللا لوسر لاق : لاق 8 نب يدع نعو

 «هيلع هللا مسا ركذاف ملَعُملا كلك تلسرأ

 ‹هحبذاف اًيح هتكردأف كيلع كسمأ نإف ۔

 ‹هلکف هنم لكأي ملو هلتق دق هتک ردا نإو ۔

 ‹لکأت الف هلتق دقو هريغ ًابلك كبلك عم تدجو نإو ۔

 ؟هلتق امهيأ يردت ال كنإف

 ‹ "هيلع هللا مسا رکذاف كمهس تيمر نإو

 نإ لكف كمهس رثأ الإ هيف رَت ملف ًاموي كنع باغ نإف ۔

¢ 
 6 تسيل

 . "هيلع قفتم «لكأت الف ءاملا ىف ًاقيرغ هتدجو نإف ۔

 يش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ) :ثيدحلا يفو

 ةحْبَذلا اونسخأف متحبد اذإو «ةلتقلا اونسحأف تلتق اذإف

 لب هاور (هتحیبذ حرْلو ¢ E مکكُدَحَ دحبلو

 .«ط ءب» :نم ةدايز )١(

 .(ط با :نم ةدايز» (۲)

 .(۱۹۲۹) ملسمو ء(۲۷۹/۱) يراخبلا هجرخأ (۴)

 )١9665(. ملسم هاور 2



 نيكلاسلا جهنم
 مهمه م م يمس مصل ل تل يي

 ١)رمحأ هاور (هّمأ ةاكذ نينجلا ةاكذ» : يي لاقو ۔-۹

 ؟روذڈشلاو ناميألا باب

 ةفص وأ هئامسآ نم مسا وأ فاب الإ نيميلا دقعنت ال -
 .هتافص نم

 .نيميلا هب دقعنت ال .ٌكرش هللا ريغب فلحلاو _- ١

 رمأ ىلع ةرافكلل ةبجوملا نيميلا نوكت نأ دبالو ۔٢٦

 نيميلا ىهف ۔ ًاملاع بذاك وهو ۔ ضام ىلع تناك نإف ۔۴٣

 يذمرتلاو ء(۲۸۲۷ ١ دوادوبأو ء(٥ ء۳۱/۳) دمحأ هاور )١(
 مكاحلاو ء(٥٥٤٤ ينطقرادلاو ۸٤(« /۲) يمرادلاو ؛ہححصو )۱١۷()

 )۳٣٣/۹( يقهيبلاو « ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو ء(٤/١٤١۱)
 . يرذنملا هنسحو «ديعلا قيقد نبا هححصو

 قورفلا نمو :(١5١ص . .قورفلاو دعاوقلا ةلاسر يف) خيشلا لاق )٢(
 عنملا وأ ثحلا هدوصقم نيميلاف ؛رذنلاو نيميلا نيب قرفلا :ةحيحصلا

 هسفن دبعلا مازلإ :رذنلاو «ةرافكلا هلحتو «بيذكتلا وأ قيدصتلا وأ
 ءةمقن عفد وأ ةمعن لوصح طرش ىلع اهل ًاقلعم وأ ٌاقلطم هتعاط
 يقاب امأو ءرربتلا رذن وهو «ةرافكلا هيف ديفت الف یافولا هيف نيعتيو

 . نیمیلا ىرجم يرجيف رذنلا ماسقأ



 m= روذنلاو ناميألا

 :هلوقك «نيميلا وغَل نم يهف هسفن ّقدِص نظي ناك نإو ۔٤

 . هثيدح ضرع یف «هللاو ىلبو فشفاو ال

 وأ «هکرت ىلع فلح ام لعف ناب  هنيمي يف َثنَح اذإو ۔٥

 : ةرافكلا هيلع تبجو :- هلعف ىلع فلح ام كرت

 ا کو كك اس وقع ماعطإ وأ «ةبقر تع -أ

0) 

("۲ 

(۳ 

(٤٤ 

 .رانلا يف مث مثإلا يف اهبحاص سمغت اهنأل ؛ًاسومغ تیمس

 عيمج يف حيحصلاو :(15١ص ةيلجلا . تاراتخملا يف) خيشلا لاق

 0 :[مهيشعي وأ مهيّدغي نأك] نيكاسملا ماعطإ يفكي هنأ :تارافكلا

 أ :ًاضيأ خیشلا ررق امك .ةنسلاو باتكلا رهاظ وه امك «مهكيلمت مزلي
 0 «تبرش ال هللاو «تلكأ ال هللاو :هلوقك ةعونتم رومأ ىلع فلح نم

 مل مأ اهدحأ نع رفك ءاوس ءاهيف ثنح اذإ ءلاعفألا ددعب تارافك هيلع

 وأ ًايسان هيلع فولحملا لعف نم نأ :(۱۰۹ص) ًاضيأ ررق امك .رفكي

 .امهريغ الو قاتع الو قالط يف ال «ثنحي مل ًالهاج

 گود .مهتوسكو :6«بل یف
 رون) .هنع اهرخؤي وأ «ثْنحلا ىلع اهمدقي نأ نيب ا ب

 .(0 5ص رئاصبلا



 نيكلاسلا جهنم

= : 
 : الك ہللا لوسر لاق :لاق ةرمَس نب نمحرلادبع نعو ۔٦

 نع رفكف اهنم ًاريخ اهريغ تيأرف نيمي ىلع تفلح اذإ»

 . هيلع قفتم ؛ریخ وه يذلا تئاو «كنيمي

 ءاش نإ :لاقف ءنيمي ىلع فلح نم» :ثيدحلا ىفو ۔ ۷

 , 229ةسمخلا هاور «هيلع ثّدح الف فا

 : ىلإ ناميألا يف عجرُيو ۔۸أ

 . فلاحلا ةين -أ

 .نيميلا جّيه يذلا ببسلا ىلإ مث - ب

 )١( ملسمو ء(۱۲۳ /۱۳) يراخبلا هجرخأ )۱٦١١(.

 )۳۲٦٣( دوادوبأو ء(۸/۲٥۱) یمرادلاو )٠١/5(. دمحأ هجرخأ (۲)

 )۲١٢٢( هجام نباو ء(۷/٥۲) ىئاسنلاو «هنسحو )۱٥٥١( يذمرتلاو
 هححصو «هححصو )۳۰۳/٤( مكاحلاو ء(۱۱۸۳ دراوم) نابح نباو
 . دیعلا قيقد نبا

 امب تأي مل ول ثنحي ال هنأ هنيمي يف - هللا ءاش نإ لاق نم نأ :دارملا (۳)
 :طورش ةثالث هل طرتشيو :اولاق .هيلع فلح

 ءاج نإ ال «ىلاعت هللا ةئيشم ىلع هيلع فولحملا قيلعت دصقي نأ :لوألا

 .دصق الب ناسل قش تناك وأ كرتتلل اهن

 .ًامكح وأ ًاظفل هنيميب ءانثتسالا لصتي نأ : يناثلا
 .ها .هبلقب ينثتسي نأ هعفني الف اقطنو ًاظفل ينئتسي نأ :ثلاثلا

 .(۸۷ ٦/ ماسبلل ماكحألا حيضوت) نم فرصتب



 روذنلاو ناميألا
=٣ 

 .ةدارولاو ةينلا ىلع لادلا ظفللا ىلإ مث ۔ ج

 ؛یواعدلا ىف الإ ۔۹

 هاور «فلحتسملا ةين ىلع نيميلا» :ثيدحلا ىفف

 یس

 :[روذنلا]

 رذنلا نع دع يبنلا ىهن دقو «هورکم رذنلا و ~~ ٣۷۰

 (لیخبلا نم هب جرختشُي امنإو ءريخب ىتأي ال هنإ» :لاقو
 7 4 ١

 اف ولا هيلع تو ہر یف روف اة ےن

 نأ رذن نمو «هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم» : ال هلوقل

 ا قفتم «هصعَي الف هللا ىصعي

 رذنك - نيميلا ىرجم ًايراج وأ ًاحابم رذنلا ناك نإو _ ۲

 :ةیصعم رذن ناك وأ - بضغلاو جاَجْللا

.(110۳( )( 

 .(1579) ملسمو ء(۱۱/٥۵۷) يراخبلا هجرخأ (۲)

 .هب ءافولا :«ط» ىف (۳)

 .ملسم يف هدجأ ملو ء(۵۸۱/۱۱) يراخبلا هجرخأ (4)



 نيكلاسلا جهنم
AAI. 

 "هب ءافولا بجي مل -
 هب فوي مل اذإ نيمي ةرافك هيفو -

 .ةيصعملا يف هب ءافولا مرحيو -

(۲) 

 .كلذب :«ب» ىف )١(

 نع ىرخألا ةياورلاو :(١۱۲ص ةيلجلا تاراتخملا يف) خيشلا لاق )۲)
 ًاقافو «ةرافك بجوي الو .مرحم وأ حابم يف دقعني ال رذنلا نأ دمحأ
 لادلا ليلدلا مدعل ؛بهذملا نم روهشملا نم ىوقأ ءاملعلا روهمجل

 «هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نم» :حيحصلا ثيدحلاو ءاهداقعنا ىلع
 ںوجی ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو ءۃرافکلاب رمألا هيف سيل

 .نيميلا وغلب هبشأ حابملا رذنلاو



 تايانجلا باتك
- ۳ 

 تاحصيانشلا باسکتک

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني «قح ريغب لتقلا - 57

0) 

 قفز

(۳) 

(€) 

 ا نا هو «ةاوذعلا هنكلا ةاهدعأ

 ابلاغ لتقت

 دلو لتقلا نيب هيف يلولا رّيَحُي اذهف

 نأ امإ :نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل ليف نم» :ِلكَب هلوقل
 . هيلع قفتم ه٣ یدفی نأ امإو ءلتقی

 ال امب هيلع ةيانجلا دمعتي نأ :وهو دمعلا هبش :ىناثلا

 .ًايلاغ لتقي

 ءدصق ريغب هنم ةيانجلا عقت نأ وهو ءأطخلا :ثلاثلا

 .ببس وأ ةرشابمب

 (هدصقي) اهقوف بتک نکل «أ » ىف درو اذكو ؛هلتقي :4ط بال يف

 ١ .طشك نود

 سأر لَك يبنلا ضر امك «لعف امك يناجلاب لعفي هنأ :خيشلا حجر

 ةيلجلا تاراتخملا) .نيرجح نيب ةيراجلا سأر ّضر يذلا يدوهيلا

 .(09١١ص

 .هيدفي :«ط با يف
 .(11766) ملسمو 0/١ يراخبلا هجرخأ



٣۳۵] 

>۰ 

06 

 نيكلاسلا جهنم

 :لب "دوق ال ريخألا يفف
 .لتاقلا لام يف ةرافكلا أ

 مهبيرق «مهلك هتابصع :مهو «هتلقاع ىلع ةيدلاو - ب
 مهيلع لجؤتو ءمهلاح ردقب .مهيلع عٌزوت «مهدیعبو
 ۔اھٹلُت نولمحي ةنس «نينس ثالث

 نب ورمع ثيدح يف تَلّصف دق اهريغو سفنلل تايدلاو
 :هيفو نميلا لهأ ىلإ بتك لَك يبنلا نأ” :مزح
 نأ الإ دوق هنإف ةنيب نع ''''التق ًانمؤم طبتعا نم نأ -
 .لوتقملا ءايلوأ ىضري

 . "”لبإلا نم ةئام ءةيدلا :سفنلا ىف نإو -

 .ةيدلا :'''اعدَج َبعْوُأ اذإ فنألا یو
 .ةيدلا :ناسللا ىفو -
 .ةيدلا : نیتفشلا و

 .ةيدلا :رکڈلا يفو -

 .صاصقلا :دوقلا )١(

 .ةريرج الو ةيانج الب لتق :يأ (۲)

 تايدلا يف لصألا نأ :(6١١ص ةيلجلا تاراتخملا يف) خيشلا ررق (۳)

 . كلذ ىلع للد مث ءاهنع لادبأ تايقابلاو ءلبإلا

 .هعدج :(ط با ىف )٤(



 تايانجلا باتك

(١) 

(۲) 

(۳ 

(٤) 

(0) 

= |۲۳٢ 

 - .'''ةیدلا :نيتضيبلا يفو

 . "ةيدلا :بلٌضلا ىفو -

 .ةيدلا :نينيعلا 0

 گیلا تل افعال لالا یو
 .ةيدلا ثلث :''ةمومأملا فو

 .ةيدلا ثلث :“ةفئاجلا یفو -
 .لبإلا نم ةرشع سمخ :“ةلَّمنُملا نو

 نم رشع :لجرلاو ديلا عباصأ نم عبصإ لك يفو -
 .لبإلا

 .ناتيصخلا :ناتضيبلا

 نإ :ليقو «ةيدلا هيفف لجرلا بدحف رهظلا رسک نإ :يأ :بلّصلا

 : خيشلا لاق .ةياهنلا :رظنا .عامجلا هنم بهذأ ىتح ءيشب هبلص بيصأ

 شطبلاو لكألا ةعفنمو سمللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلاك عفانملاو

 .ةلماك ةيد تبهذف اهيلع ىنج اذإ اهنم ةدحاو لك يف ءاهريغو حاكنلاو

 رون) .ةلماك ةيد دحاو لكلف عفانم ةدع هنم بهذف هيلع ىنج ولف
 .(05ص رئاصبلا

 . غامدلا مأ ىلإ لصت ىتح دلجلا قرخت يتلا يه :ةمومأملا

 .هريغ وأ نطب نم فوجلا نطاب ىلإ لصي يذلا حرجلا :ةفئاجلا

 هماظع لقنتو «همشهتو سأرلا مظع حضوت يتلا ةجشلا يه :ةلّقنملا

 . هريسكتب



 ۲ | دال

(١) 

(۲( 

(۳ 

(٤٤ 

 نيكلاسلا جهنم

 .لبإلا نم ')"سمخ :نسلا يفو -

 .لبإلا نم سمخ :2"”ةحضوُملا يفو -

 .ةأرملاب لتقي لجرلا نإو -
 . دوادوبأ هاور «"”رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلعو -

 .(ةرشع سمخ) :أطخ درو ةعوبطملا يف
 لو فام یدتعر .نمارلا يطع حفرت يلا ةكشلا نه :ةخشوملا
 .هجولاو سأرلاب ةصاخ يهف «هرسكت
 .(أ» :ةخسن يف اهلبق يتلاو ةرقفلا هذه يف ینعملاب لخم طقس عقو
 ءحصي ال هدانسإ :لاقو ء(٢٥٥۲) مقرب ليسارملا يف دوادوبأ هاور
 نباو «هححصو )۳۹0 /۱) مكاحلاو ۲٤١(« /5) ىربكلا يف يئاسنلاو

 27/5 يمرادلاو )٤/ ۸٩(« يقهيبلاو ؛(٦/٣٤۳) ىلحملا يف مزح

 هفعضف ؛ہحیحصت يف فلتخا دقو .مهريغو )0:0١/١5( نابح نباو

 ديهمتلا) ربلادبع نبا لاق .روهشم هيف فالخلاو .نورخا هححصو .موق

 ملعلا لهأ دنع فورعم «ريسلا لهأ دنع روهشم باتك اذه ۷
 لوبقلاب هايإ سانلا ىقلتل ؛رتاوتلا هبشأ هنأل ؛دانسإلا نع ينغت ةفرعم
 : صيخلتلا يف رجح نبا لاقو .تباث ثيدح : يلیقعلا لاو 4 لاو
 لب ءدانسإلا ثيح نم ال «ةمئألا نم ةعامج ثيدحلا اذه ححص دقو
 لآ باتک :(١757ص بلاطلا ةفحت يف) ريثك نبا لاقو .ةرهشلا ثيح نم
 ةخسن وهو «مهبتك يف نوفنصملاو ةمئألا هيلع دمتعا اذه مزح نب ورمع

 ٌبيرقو .هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ةخسن هبشت «مهدنع ةثراوتم
 :ةدازتسالل رظني )٢/ ۳٣٤(. ةيارلا بصن يف يعليزلا ةلاقم اذه نم
 .(177 ىلإ ۹۲ص) نم نايوصلل ةباحصلا فئاحص



 تايانجلا باتك
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-۷ 

- ۸ 

- ۹ 

 : صاصقلا بوجو يف طرتشيو
 .ًافلكم لتاقلا نوک ١

 «مالسإلا يف يناجلل ًاتفاكمو ءاموصعم لوتقملاو - ١

 ٌرحلا الو «رفاكلاب ملسملا لتقي الف «ةيرحلاو قرلاو

 .دبعلاب
 .دلولاب ناوبألا لتقي الف «لوتقملل ًادلاو نوكي الأو - ۳

 .نيفلكملا ءايلوألا قافتا نم دبالو - ٤

 .ءافیتسالا ىف يدعتلا نم نمألاو _ ٥

 88 ةعامجلا لتقتو

 ؛ دعت نودب نكمأ اذإ هلثمب وضع لک داقیو
 ىلإ €ںیفتلاب سفن نأ اپی لَ اتبكَو » : ىلاعت هلوقل
 . ٥٤[ :ةدئاملا] ةيالا رخآ

 ثلث نود اميف الإ ء''رکذلا ةيد فصن ىلع ةأرملا ةيدو

 اوس اھ دلا

 بوجو يف سوفنلا فالتإ مكح فارطألا فالتإ مكحو :خيشلا لاق )١(

 طرتشي نکلو «هريغ يف صاصقلا مدعو «ناودعلا دمعلا يف صاصقلا

 يف
 پتنت

 يتلا حورجلا كلذكو «عضوملاو مسالا يف ةاواسملا : صاصقلا

 الف الإو ءةاواسملا ناكمإل صاصقلا اهيف لصفم وأ دح ىلإ

 .(٤٥٥ص رئاصبلا رون) .اهيف صاصق
 . لجرلا :«ط ‹ب)» يف )۲(





 دودحلا باتك
 هس "4

 ةو ١صخلا باسعتک

 .ميرحتلاب ملاع ؟''مزتلم فلكم ىلع الإ َّدَح ال _ ۰

 هتماقإ هل نإف ءدیسلا الإ ءهبئان وأ مامإلا الإ هُميِقُي الو ١

 .هقيقر ىلع ةصاخ دلجلاب

 .رحلا دح فصن :دّلَجلا يف قيقرلا حو ۔ ۲

 [انزلا دح]

 :- ربد وأ لبق يف ةشحافلا لعف وهو  انزلا دحف _ ۴۳

 امر اوو جورت نق يذلا نحو - نقدم ذاك نإ

 . تومي ىتح مجري اذهف  نافلكم نارح

 2020027 «ةدلج ةئام دلج :نصحم ريغ ناك نإو

 .ًاماع هنطو

 تا ےہ ہہ كرا

 .(ط با :يف تسيل (١)

 - يتأي نأ طرق آل هنآ :(۱۱۸ص ةيلجلا تاراتخملا يف) خيشلا ررق )٢)



٢٢ 
 نیکلاسلا جهنم

 و ےر

 4 ودل نام اندو یھ اودع ناو ارل »ل :ىلاعت لاق *
 ٢[. :رونلا] ةيآلا

 اوذخ ءینع اوذخ» :ًاعوفرم تماصلا نب ةدابع نعو ٭
 ةئام دلج ركبلاب ركبلا :ًاليبس نهل هللا لعج دقف «ينع
 هاور «مجرلاو ةئام دلج :بيثلاب بيثلاو «ةنس يفنو

 ملسم اكل

 يف امك «نصحملا مجر ىلع راصتقالا نيرمألا رخآو
 "ةيدماغلاو زعام ةصق

 [فذقلا دَح]

 ملو هب هيلع (دهش وأ دا اتم ىنزلاب فدك نمو

 .“*ۃدلج نينامث دلج :ةداهشلا لمكت

 مل سلاجم يف اوءاج ول لب «دحاو سلجم يف انزلا يف ةعبرألا دوهشلا
 نارخآو «موي وأ تيب يف اهئطو هنأ نانثا دهش ول كلذكو ‹ مهتداهش درت

 )٦٦١۹١(. ملسم ہاور

 .ةدابع ثيدح يف امك ةئام دلجو مجرلا نيب عمجي مل : يأ

 . ىنزلاب ًادصحم : ٤ط «ب) ىف

 .دهشو :4طا يف
 - هلل قح فذقلا دح نأ :(۱۱۹ص ةيلجلا تاراتخملا يف) خيشلا ررق



 دودسحلا باتك
 ٢٢ھ

 .ريزعتلا هيف نصحملا ريغ فذقو ۔٦

 . فيفعلا لقاعلا ملسملا غلابلا رحلا وه :نصحملاو ۔۷

 [ريزعتلا]

 الو اهيف دح ال ةيصعم لك يف بجاو ريزعتلاو ۔۸

 ا

 [ةقرسلا ذَح]

 نم لاملا نم هيواسي ام وأ بهذلا نم رانید عنتر قرس نمو 16
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 e «فكلا لصفم نم ىنميلا هدي تعطق :هز

 و

 .اتمسح و
7 

(0) 

(۲) 

 :تتشلاوگب ھا نام
 ىلع ريزعتلا يف ةدايزلا زاوج :(۱۱۹ص تاراتخملا يف) خیشلا ررق

 رشع قوف دحأ دلجي ال» : ا يبنلا لوقب دارملا نأو «تادلج رشع

 ديزي ال يذلا نأو «ةيصعم يف الإ يأ «هللا دودح نم دح يف الإ تادلج

 .ةيصعم ريغ يف مهوحنو مداخلاو ةجوزلاو ريغصلا ٌبيدأت كلذ ىلع

 ةقرسلا يف لجر وأ دي نم ةعطقلا عضوم سمغي نأ :مشحلاب دارملا

 ءاوفآ ٌدستتل ةا ةديدحب يكلا وأ «يلغم نهد وأ تيز يف اهوحنو

 .مدلا عطقنيو قورعلا
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 س٢

 .سبح داع نإف ۔- ۱

 و ٍدي ريغ عّطقُي الو - ۲
 4 اَمُهَيِدْيأ اوعطقاف ف ُةَقراَمل اًسلأو قراسلاو # :ىلاعت لاق ٭

 .[۳۸ :ةدئاملا]

 دی عطقت ال١ :ًاعوفرم  اهنع هللا يضر - ةشئاع نعو ٭

 . "هيلع قفتم «ًادعاصف رانيد عبر يف الإ تراس
 لهأ هاور (رثك الو مث يف عطق ال» :ثيدحلا يفو ۔٣

 زا لا

 )١( ملسمو ء(۱۲/٦۹) يراخبلا هجرخأ )۱٦۸١(.

 دمحأو ء(٥۲۷) دنسملا يف يعفاشلاو ء(۳۲) أطوملا يف كلام هجرخأ (؟)
 يذمرتلاو (ETAA)» دوادوبأو »)1۷4/1 ااا 27/5

 دراوم) نابح نباو ء(۹۳٥۲) هجام نباو «(۸۷ /۸) يئاسنلاو ء(١٤٤۱)
 ۲٦۴(. /۸) ىقهيبلاو © 65

 ثيدحلا اذه يواحطلا لاقو )۷۴/٤(: : صيخلتلا يف ظفاحلا لاق
 نأ لبق لخنلا يف ًاقلعم ناك ام :رمثلاو .«لوبقلاب هنتم ءاملعلا تقلت
 ببسو .هطسو يف يذلا همحش وهو «لخنلا رامج وه : رثكلاو «ذجي
 .نيزرحم ريغ رثكلاو رمثلاو «زرحلا عطقلا طورش نم نأ :عطقلا مدع
 هضوعب هنمضي دمحأ دنعو «ةرم هضوعب ةثالثلا ةمئألا دنع هنمضيو
 له :بهذملا يف فالخ ىلع «جيدخ نب عفار ثيدحل ؛نیترم

 ؟زرح ريغ نم قرس ام لك يف ماع وأ «رثكلاو رمثلاب صاخ فاعضإلا
 .(١١١ص ةيلجلا تاراتخملا) .مومعلا يدعسلا خيشلا حجر دقو



 دودحلا باتك

 :[ةبارحلا دح]
 دورا َنبِذَلأ اورج اَمَّسِإ 8 :نيبراحملا يف ىلاعت لاقو ۔٤

 4 کب ےک 2 هام هس ام وک

 وأ ولا اڑا نا اداس ٍضْردْل ىف َنْوَعَسَيَو ُمَلوُسَرَو هللا

 تبي اري ذأ داخ ن مایار تھی کت
 . [7* :ةدئاملا] اهرخآ ىلإ «ُضَرَأْلا

 قيرطلا نوعطقيو «سانلا ىلع نوجرخي نيذلا مهو ۔٥

 . لثقوأ بهنب مهيلع
 «بلصو لت :ًالام َدَحَأو لت نمف أ

 «هلتق متَحت :لتق نمو ۔ ب
 هلجرو ىنميلا هدي تعطق :ًالام ذخأ نمو  ج

 تقی رسل

 1" وضرألا نم یف +ساتلا فاخأ نمود

 :[ ةاغبلا]

 .غاب وهف : ا لا تم ےس

 هيلع :نوُمقُي ام ةلازإو اغلا ةلسارم : مامإلا ىلعو ۔۷

 اونج اذإ قيرطلا عاطق نأ :(١١١ص ةيلجلا تاراتخملا ىف) خيشلا ررق )١(

 .ہؤافیتسا متحت فرطلا يف ًادوق بجوي امب
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 .مههبش فشكو .زوجي ال امم

 . © اولتاق اذإ'” مهلتاق الإو «مهنع ّففك اوهتنا نإف -
 . مهلاتق ىلع هتنوعم :هتيعر ىلعو 35

 ىلع ءيش الف :مهلام "فلت وأ مهلتق ىلإ رطضا نإف -
 . عفادلا

 .ًاديهش ناك عفادلا ليف نإو -
 مّ الو «حيرج ىلع ُرَهْجُي الو ءربذُم مهل عب الو -

 .ةيرذ مهل ىبسُي الو لام مهل

 برحلا لاح فلتأ-اميف نيقيرفلا دحأ ىلع نامض الو

 .لاومأو سوفن نم

 دترملا مكح باب

 ءرفكلا ىلإ مالسإلا نيد نع جرخ نم :وه ٌدترملاو
 . كاش وأ داقتعا وأ ٍلوق وأ ٍلعفب
 هب جرخي ام ليصافت هللا مهمحر - ء ءاملعلا ركذ دقو

 هب ءاج ام دحج ىلإ اهلك عجرتو «مالسإلا نم دبعلا

 .(ط با :یف تيسلا 09

 .فالتإ .:«ط» يفو «مهلاتق :(ط .ب» يف (0)



 دودحلا باتك
= |٤۱ 

 دحج يف لوأتم ريغ" هضعب ِدحج وأ اب لوسرلا
 لا

 لتق الإو عجر نإف «مايأ ةد بيتتسا :دترا نمف 05

 ۔(ط بال :یف ت یل )١(





 تاداهشلا عاونأو تانيبلاو ىواعدلاو ءاضقلا باتك
= kv 

 ,ىواعدلاو ,ءاضقلا باتك

 تاداهشلا عاونأو .تاضيسلاو

 .ةيافك ضرف وهف «هنم سانلل دبال ءاضقلاو ۔۷

 هل نمم ةيافكلا هيف لصحي نم بصن مامإلا ىلع بجي _- ۸

 ىلع اهقيبطتو «ةيعرشلا ماكحألا ةفرعمب ءاضقلاب ةفرعم
 . سانلا نيب ةيراجلا عئاقولا

 ةربتعملا '''تافصلا يف َلثمألاف َلثمألا يلوي نأ هيلعو ۔۹

 هلغشي ملو .هرّيغ دجوي ملو ءًالهأ ناك نم ىلع نيعتيو _» ٩۰

 ىلع نيميلاو .«ىعّدملا ىلع ةنيبلا» : دلع يلا لاق دقو 166١

 .'''ارکنأ نم

 .تافصلاب :«ط «ب» ىف )١(

 امك فيعض هدنسو «ورمع نب هللادبع نع ء(١٣۱۳) يذمرتلا هجرخأ (؟)
 «سابع نبا ثيدح نم )١1907/٠١( يقهيبلاو «صيخلتلا يف ظفاحلا لاق

 ثيدحلاو ءحتفلا يف ظفاحلاو «نيعبرألا يف يوونلا هدانسإ نّسحو

 يراخبلا هاور «هيلع ىعّدملا ىلع نيميلا نکلا :هيلع قفتملا

 .(۱۷۱۱) ملسمو ء(۲۱۳ /۸)
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 .“«عمسأ ام وحنب يضقأ امنإ» :لاقو - 5

 نیلا لف هرو الامن عدا یف ھ۴٤7

 نالدع نادهاش امإ أ

 «"ناتأرماو لجر وأ - ب

 ؛يعَّدُملا نيميو لجر وأ ۔ ج

 ص ۰ سلا نی نایک اوڈہتَتَسََو ٭ :ىلاعت هلوقل

 02 ما ےس وس 2 ےک ص رم ظم ےک وہ م طس

 واد نل نم نوضر نمم نانا مو لر نجر انو
. [YAY 

 ثيدح وهو «نيميلا عم دهاشلاب ايب يبنلا ىضق دقو»
(۳( 

 هملعب مكحي الو :خيشلا لاق .(۱۷۱۳) ملسمو ء(۷/۱۳٥۱) يراخبلا )١(
 سلجم يف هل نيبت وأ «نيمصخلا دحأ اهب رقي يتلا رومألا يف الإ

 .(٦٦ص رئاصبلا رون) .همكح

 :فلسلا نم ريثك حّجر :(۱۲۷ص ةيلجلا تاراتخملا يف) خيشلا لاق ()

 يف ىتح ءءيش لك يف لجرلا ةداهش ماقم موقت نيتأرملا ةداهش نأ

 يذلا وه لوقلا اذهو ...دودحلاو بسنلاو قالطلاو حاكنلاو صاصقلا
 . . .ليلعتلاو ليلدلا هيضتقي

 .(۱۷۱۲) ملسم هجرخأ (۳)



 تاداهشلا عاونأو تانيبلاو ىواعدلاو ءاضقلا باتك
 دس | 4

 .ىربو “هيلع ىَعَّدُملا فلح :ةنيب هل نكي مل نإف - 4

 تدر وأ «لوكتلاب هيلع يضف فلحلا نع َلكن نإف - ٠١
 هيلع ىعّدُملا لوكن عم فلح اذإف «يعّدُملا ىلع نيميلا

 .هب ىعدا ام ذخأ

 دحأ قدص ىلع ةلادلا ةنيرقلا :ةنيبلا نمو ۔٦

 : 9 هييعادتملا

 يهف ءامهدحأ ديب اهب ىعدملا نيعلا نوكت نأ لثم أ

 الإ حلصی ال "لام نانثا ىعادتي نأ لثمو ۔ ب

 «“هتراجن ةلآب “هوحنو راجن عزانتك ءامهدحأل

 : ۸ یزلذ وحنو «ةدادح ا 0و7 دادحو

 .ٗیربو ىعدملا فلح :« أ » يف (١)

 .نْيَيِعَّدَملا :اط «ب» یف (۲)
 .ًاعاتم :«ط ءب» ىف (۳)

 .هريغو :اط ةا ٤٤)

 .ةراجنلا ةلآ :«ط» ىفو .ةراجنلا ةلآب : «ب» 7 )0(

 ۱ .هريغو :اط ءب) ىف )٦(

 .ةلآ :«ط» يف )۷(

 .اھوحنو :«ط «ب» ىف (۸)
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 55 ]١

 .ةيافك ضرف :نييمدآلا قوقح ىف ةداهشلا لُّمَحتو ۔۷

 .نيع ضرف ءاهوادأو ے۸

 . ًانطابو ًارهاظ رع دهاشلا نوكي نأ طرتشيو "368

 ؛ سانلا هيضر نم وه :لدعلاو 61

 .[۲۸۲ :ةرقبلا] 4گوادَہُشلَا نم نوصي نمو ¥ : ىلاعت هلوقل

 :ةملعب ایچ الا دمتي نأ زوجي الو ت1

 ١-برؤية.

 هيلع دوهشملا نم عامس وأ -

 یتا ءایشألا يف ملعلا اهب لصحی ةضافتسا وأ ۔ ٣

 .اهوحنو باسنألاك ءاهيلإ اهيف جاتحُي
 معن :لاق ؟سمشلا ىرت» :لجرل يَ يبنلا لاقو ٭

 . يدع نبا هاور (عد وأ دهشاف اهلثم ىلع :لاق

 )١( ءافعضلا ىف ىليقعلاو ء(٣٦۳ /۲) لماکلا ىف يدع نبا هجرخأ )۳۸۰(

 ہر تاق لرم ىلا دگر نکا خمس 6۸/0 مكاخلاو
 نباو :؛ثیدحلا قرسي ناك : يدع نبا لاق ؛يرصبلا كلام نب ورمعف

 يقهيبلا هاورو .(دحاو ريغ هفعض لومسم )١٠/ ۱٥(ء نبا» :لاقو

 لاقو .«هيلع دمتعي هجو نم وري ملو ؛يدیمحلا هيف ملكت لومسم
 صيخلتلا) ظفاحلا  :)5١18/5نب ناميلس نب دمحم هدانسإ يفو»

 .«فيعض وهو لومسم
 .«أطخأف مكاحلا هححصو ؛فیعض دانسإب» :مارملا غولب يف لاقو



 تاداهشلا عاونأو تانيبلاو ىواعدلاو ءاضقلا باتك

 = اا
 نيدلاولا ةداهشك «ةمهتلا َةلظَم :ةداهشلا عناوم نمو ۔٢

(010) 

(٢ 

(۳ 

(€) 

 ودعلاو سشسالل نيجوزلا دحأو « سكعلابو .مهدالوأل

 گا رتغ قلع

 ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوحت الا : ثيدحلا يف امك ٭

 ”*مئاقلا ةداهش زوجت الو «هيخأ ىلع '''رّمغ يذ الو

 . ”وواقونأو دو هاور (تیبلا لهأل

 ةلادع تققحت ىتم هنأ :(۱۲۷ص ةيلجلا تاراتخملا) يف خيشلا حجر

 ملعلا نأل ؛بابسألا هذهب درت مل ًانطاب وأ ًارھاظ نيروكذملا نم دحاو

 وه لب «ةمهتلا وه يذلا نظلا هضراعي ال ةداهشلا ولوبقم مهنأب ينيقيلا

 ءًانطابو ًارهاظ مهتلادع ققحتت مل تناك نإو «مهلاح لثم يف فيعض

 لوق ىوق ةروكذملا بابسألا ضعب دوجوو ءطقف ةلادعلا مهرهاظ لب

 .ها .ةتوافتم تاجرد اذه يف سانلاو «مهتداهش در نم

 .ءانحشلاو دقحلا : رمَقلا

 امل ؛مھجئاوح ءاضقو تيبلا لهأ ةمدخل عطقنملا مداخلا وه : عناقلا

 مهيلاومب ةمهتلاف «ةعفنملا نم مهدنع هل املو «ةطلسلا نم هيلع مهل

 نياق

 )۳٠٠١« دوادوبأو ء(۱۸۱/۲) دمحأو ء(١١٥٥۱) قازرلادبع هجرخأ

 يف ظفاحلا لاق ء(١٤٢۱) ينطقرادلاو ء(٣٦۲۳) هجام نباو ء۱

 . يوق هدنسو )۲۱۸/٤(: صيخلتلا
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 لام اهب عطتقي نيمي ىلع فلح نم» : ثيدحلا يفو ۔۳۲۳

 «نابضغ هيلع وهو هللا يقل :رجاف اهيف وه ملسم ٔیرما
E 

 ۰ 2 یعم

 ةمسقلا باب

 :ناعون ىهو - ۷٤

 «ضوع در الو ءهيف ررض ال اميف ءرابجإ ةمسق ۔ ١
 .ةعساولا كالمألاو ءرابكلا رودلاو «تايلثملاك

 ءاكرشلا دحأ ىلع ررض هيف ام ىهو «ضارت ةمسقو - ۲

 اضر نم اهيف دبالف ءضوع در هيف وأ ءةمسقلا يف

 .مهلك ءاكرشلا

 هتباجإ تبجو : عيبلا اهيف مهدحأ بلط نإو

 .اهيف مهكلم رْدَق ىلع اهيف ةرجألا تناك :اهورّجأ نإو
| 

 )١( ملسمو ء(۵۰۸/۱۱) يراخببلا هجرخآ )۱۳۸(.



 رارقإلا

- ۷٦ 

- ۷ 

- ۸ 

 -۔ ۹

(١) 

  (۲يف

 رارسقإلا باب

 ىلع لاد ظفل لكب «هيلع '''قحب ناسنإلا فارتعا وهو
 .ًافلكم رقملا نوک طرشب «رارقإلا

 :تاتسلا غلبأ نم وهو

 "”تادابعلا نم ملعلا باوبأ عيمج يف لخديو

 e ايانجلاو ةحكنألاو تالماعملاو

 ““«رقأ نمل رذع الا :ثيدحلا يفو

 يتلا قوقحلا عيمجب فرتعي نأ :ناسنإلا ىلع بجيو
 هللاو . لالحتسا وأ ءادأب ةعبتلا نم جرخيل نييمدالل هيلع

7 

 . ملعأ

 .قح لکب :(ط «ب» يف

 : تادابعلا و: : (ط)۷

 .(ب «ط) : يف تسيل )۳(

 ظفاحلا ينعي) انخيش لاق )ہوس لا دصاقملا يف يواخسلا لاق (4)

 .ًاحيحص هقالطإ ىلع هانعم سيلو هل لصأ ال : (رجح نبا
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 لا لغو دمحم. ايتو اوس قلع "هللا ىلضصو
 :ًاريثك امت ملو "' ةباحتضأو

 هنيد حلصي نأ هنم يجارلا «هللا ىلإ ريقفلا هبتاك هقلع")

 هيدلاولو هل ہللا رفغ « يدعس نب رصان نب نمح رلادبع : هايندو

 /ةجحلا /۳ لقنلا متو ء«لضألا نش ةتلقنا :نيملسملا عيمجلو

 ." تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو ء۹

 .(ط با :نم ةدايز )١(

 .(ط بہ :نم ةدايز )٢(

 يفو ء(نیملسملا عيمجلو» :هلوق ىلإ ًابیرقت اذه لثم «ب» ةخسن يف (؟)

 ملقب ء۱۳۷۴ ةنس /ةرخالا ىدامج /7 يف هلقن متو :ةدايز ٤ط×

 هيدلاولو هل هللا رفغ ناملسلا ناميلس نب هللادبع :ىنغلا هللا ىلإ ريقفلا

 فا لا ةفاکلو

 هثيداحأ تجرخو ء١٤٢۱ ماع هميقرتو وحنلا اذه ىلع باتكلا خسن مت
 ةدعقلا يذ يف ىرخألا خيشلا بتك نم هيلع قيلعتلا متو ء١٤٢۱ ماع

 نب ىسوم خألا عم عوبطملاو نيتخسنلا نيب ةلباقملا تمتو ء۹

 ءاثالشلا موي ىحض اهرخآ سلاجم يف ىسيع نب فسوي
 اه 5١
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 تايالا سرهف

 ةرقبلا ةروس
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 ۲۷۲ 1۲۰ 19 ا ا رکن ناو وا
 10 ه 4 احلا رولا رس كجو لوف تجرح يح نمر ۶۔٢

 ۲۷۲ 11 10۸ پلا رام نم لاو الآ ّنإ# ۳
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 ۲٢٢ 1 ۳ ا
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 ۶ےہ هع سرع واک

 ٦جج نان ٢× دبش منوم نمی ناصر
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 ةلأسملا ةحفصلا ةيآلا مقر ةبآلا 1

 نارصع لا ةروس

 ۲1۹ 11۷ ۹۷ ہالی ول عاطتشل نمد ا اکا لم 5

 رو ۸ یس یر دو ا
 ءاسنلا ةروس

 0° ۱1۹۳ ١ 4 ملح ىلا یر وت سا » - ١

 0 ۷۹۹ ١-١٤١ يڪ دک و ہن ہاری يو ۳ تک وج زکه مج يلا ما ہک اؤ الو ۔ ١

 رشاڪو ٤ - 
E ۵۹ Ee 

 نخ ا تباركتشت رح مس نآو» _ 0
۲۳ ۱۹۸ ۸“ 

 )ھ۷ ۱۹۸ ٣۳_۲٢ ہک ہے أس لک تر ط٦

 ۳۱۳٣ عمو ۲۹ کنی ال ن ردي ک کت لالا ۷

 ١11 ۳٠ ١ اکی نمل 3 ر5 تود ام روغی وپ رشي نأ رفعي ل ةلا ام 3 ۸
 £0۰ ۷۹ ۷٦ کَذَلَلَكْلا ىف مَّ ها لف كوف ۹ - 

 ةدسئاملا ةروس

 0 ۳ پَُدَوُدَتَسْلا کیلَع تمر - ١
 ۸ ٦ OY سل ہد n ۔۴ ٢ (قرلا لإ كيل مگ وجو أون ةو ا لر مشق اَدِإ اوْنَماَء حلا ای ۔ ۲

 «!ٌديِصَصأوُمَسَيَتَ کیف ام اود ء٥ اکا: یارک اٹ عش نو ٤ - 
 ٦ ٠ ٤
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 ةلأسملا ةحفصلا ةيآلا مقر ةبآلا م

 داس ےک الا نو رشوت ( نورا نذل اوج امت ٭ ١
 قل نم لمزا هی دیا عت وَاَوتکْیَااوکَْب
 ٣ é4 YE «ضْرَأْلا برم اومن و

 EY YE TA 4اَمُهَيِديَأ اوعطقاف 0390801

 ٤ A ۷ ٹو یھ ہر و ۸

 هال ۲٠٢ ۸۷ 4تب اوسر ال اوما نیلا ایام لھ ۔۹

 ۰ ۳ ٦ را نے 20 ]+ ۱۰

 فارعألا ةروس

 ةبوتلا ةروس

 ١۹ ٢۳٣ دلل «َبتَلَع َنيِلَِمْلآَو نیک سم اَو ءآرکشلِل تكل امّنِإ # ٭ -

 ءايبنألا ةروس

 الالم سل لر نی کت عت -
 6 ں٣ مم « نودع أنأ

 رونلا ةروس

 TE ۲ 7 اج دم امنيا ات و ۱

 هالو اله وك مد نومي نو » - ١
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 ۲١۸ ده

 ةلأسملا ةحفصلا ةيآلا مقر ةيآلا 5

 6 144 ۷۳ 4ک فشل نإ مشک - ۳

 بازحألا ةروس

 هلو 1 ۹ 4ب َقملارثَحَکَن اد اوما لا اہ مانی وف ۔ ١
 هم[ A ¥ « انیدَس لوق اولوفو هللا اونا اونماء نیلا اهماثي ١ -  ا رر ھا یم 22e 22 سد

 ةسلداحملا ةروس

 هاله TIE EF اولا اِ ودوم مت حوا نم دوره نیو ١ - 

 نباغتلا ةروس

 ٦ هالا ٦ ہمت ام هللا اوقف »

 قالطلا ةروس

 همؤو ۹ ١ آلا مقلط اإ یت اهب ۱
 ھ مرہ ےسس و

 ٦۸ 1۲ ۲ ہت لدع یو اوڈہتاو 8 - ۲
 هم ۹۷ ٤ وا هما لاقكلا ثا > - ۳

 ٤ ٦٢۸٠١۰۷۸ « ٍضِِحمْل ني نسب لو ل - ٤
 0۸ ۹ ٦ نبع َنِلعاوفِفناَف لحلو نک نو »- ه

 همك ° ۷ 7 ميس وع یف ط _ ٥
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 i 9ۃؤ5٦ ًارتو لیللاب مكتالص رخآ اولعجا ۔ ۲

 ۲۷۰ f نامدو ناتتیم انل لحأ ۔ ٣

 لاح ىلع مامإلاو ةالصلا مكدحأ ىتأ 8 ٤

 101 AY مامإلا عنصي امك عنصيلف

 نر FY ةلبقلا اولبقتست الف طئاغلا متيتأ اذإ - ٥
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 ح٥ اودربأف رحلا دتشا اذإ ۷
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 ١5١ مم متعطتسا ام هنم اوتئاف رمأب مكترمأ اذإ ۔ ۹
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 IA 1۰0 ثلثلا اوعدو اوذخف متصرخ اذإ - ١

 ٦٦٦ ۰ انهريغ تٹیازف نيعي ىلع تقلخ اذإ ے۴٣
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 اوشماف ةماقإلا متعمس اذإ ۔٦

 یلص مك ردي ملف هتالص يف مكدحأ كش اذإ ۔۷

 امكلاحر يف امتيلص اذإ ۔۸

 ةعمجلا موي تصنأ كبحاصل تلق اذإ ۔۹

 ءوضولا غبسأف ةالصلا ىلإ تمق اذإ ۔٠

 ثالث نم الإ هلمع عطقنا دبعلا تام اذإ ١-

 يحاضألا يف زوجت ال عبرأ ۲

 مامحلاو ةربقملا الإ دجسم اهلك ضرألا - ۳

 ؟كاذ امو :لاقف ؟ةالصلا تديزأ ۔٤

 تيبثتلا هل اولأساو مكيخأل اورفغتسا ۔٥

 ريخف ةحلاص كت نإف ةزانجلاب اوعرسأ ۔٦

 ًاريخ ءاسنلاب اوصوتسا ۔۷

 اهقادص اهقتع لعجو ةيفص قتعأ ۔۸
 اهءاكوو اهصافع فرعا ۔۹

 هقرع فجي نأ لبق هرجأ ريجألا اوطعأ ۔٠
 ءايبنألا نم دحأ نهطعي مل ًاسمخ تيطعأ ١-

 حاكتلا اونلعأ ۔٢

 ربقلا باذع نمو منهج باذع نم هللاب ذوعأ - ۳

 كلضف باوبأ يل حتفا ۔٤

 ةلأسملا ةحفصلا
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 سي مكاتوم ىلع اوؤرقا ۔٥

 ديدح نم ًامتاخ ولو سمتلا ۔٦

 اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ ۔۷

 مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ ۔۸

 رهشلا نم موصن نأ ةي هللا لوسر انرمأ ۔۹

 امهيلإ جورخلاب سانلا لگ يبنلا رمأ ۔٠

 هللا باتك ثيدحلا ريخ نإف دعب امأ - ١

 معن :لاقف ؟لبإلا موحل نم أضوتنأ ۔٢

 كيبأل كلامو تنأ ۔٣

 سانلا مكبلغي نأ الولف بلطملادبع ينب اوعزنا - 5

 اهب تقدصتو اهلصأ تسبح تئش نإ ۔٥

 متللحتسا ام :هب اوفوت نأ طورشلا قحأ نإ ۔٦

 جورفلا هب

 ودعلا هاجو ةفئاطو هعم تفص ةفئاط نإ ۔۷

 ...هتبطخ رصقو لجرلا ةالص لوط نإ ۔۸

 . . .ءاینغأ كتثرو رذت نإ كنإ - 4

 باتك لهأ ًاموق يتأت كنإ -

 هب فحتلاف ًاعساو بوثلا ناك نإ ۔١

 هقح قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ _ ۲

 ليفلا ةكم نع سبح هللا نإ _ ۳
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 ءىش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ

 ريزنخلاو ةتيملاو رمخلا عيب مرح هلوسرو هللا نإ

 تاينلاب لامعألا امنإ

 عمسأ ام وحنب يضقأ امنإ

 هب متؤيل مامإلا لعج امنإ

 ةورملاو افصلابو تيبلاب فاوطلا لعج امنإ
 ءيش هسجني ال روهط ءاملا نإ

 ًالتق ًانمؤم طبتعا نم نأ
 ةرقب نيثالث لك نم ذخأي نأ هرمأ ب يبنلا نأ

 فوسكلا ةالص يف رهج ايب يبنلا نأ

 ةمحر اهنإ

 تقولا لوأ يف هيب يبنلا ّمأ هنأ

 امنإو ءريخب يتأي ال هنإ
 فج اذإ صقنيأ

 هلل ركذو برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ
 برشو لكأ مايأ قيرشتلا مايأ
 لضفأ باقرلا يأ

 ًاملسم ًاءرما قتعأ ملسم ٔیرسا اميأ
 هتوم دعب ةّرح يهف اهديس نم تدلو ةمأ اميأ

 ةلأسملا ةحفصلا
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 ةلأسملا ةحفصلا ثيدحلا م

 الآ 0۸ هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب ۔٤

 545 ١ ۰ هللا لوسر دهع ىلع دالوألا تاهمأ انعب ۔ ٥

 ۳ ا نیک ىلع اا لب 7

 TTY YEY يعدملا ىلع ةنيبلا -۷

 ٠١5 54 تاولصلاو هلل تايحتلا ۔۸

 Yo ٦٦٦ متع لاف نقلا یز ےء 8

 ١٤ Yo ةکرب روحسلا يف نإف اورحست - ٠

 697 ۸۱ عبرأل ةأرملا حكنت ۔ ١

 014 1۲ دج نهدج ثالث ۔ ١

 ۳۳٣ ۷ رافصت وأ رامحت ىتح ۔۳

 ۳۳٣٣٣1۷ هتهاع بھذت یتح ۔ ٤

 Ww ۹ تاعکر رشع الگ هللا لوسر نع تظفح ۔ ۵٥

 ۷ ۳ل ينافاعو ىذألا ينع بهذأ يذلا هلل دمحلا ۔٦

 ٤٤ ٦٦٣ هللا لعج دقف ينع اوذخ «ينع اوذخ ۔۷

 ۲۷۰۳۴ ۰۷ مككسانم ينع اوذخ ۔۸

 ٣٣٦٣٦ قساف نهلك باودلا نم سمخ ۔۹

 01700 تقتع نيح اهجوز ىلع ةريرب تريخ 5

 ٦٢٤٥٤ ۰0 هلهأل مكريخ مكريخ -۱

 ۹۸ همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ _ ۲
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 ةلأسملا ةحفصلا ثيدحلا م

 ۳۱۷ ١ ةضفلاب ةضفلاو .بهذلاب بهذلا _ ۳

 ۹۹ 1۳ يندهاو ينمحراو يل رفغا بر ۔٤۹

 ۳ ى٢ . . .ًاريثك ًادمح دمحلا كلو انبر - ٥

 YT ۲ ايارعلا عيب يف صخر - ١

 ٣ Tov مراغ ميعزلا ۷

 ۴۲۰ ۷ ةرخآلا رکذت اهنإف روبقلا اوروز ۔۸
 ۹ ۳ یلعألا يبر ناحبس ۔۹

 ۸۹ میظعلا يبر ناحبس ۔٠

 ۹ 1۲ كدمحبو انبر مهللا كناحبس ۔١

 اله 1 كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس ۔٢

 ۲ ۸ هلظ يف ہللا مهلظي ةعبس - ۳

 ۳٥ ١٠5 مدآ ينب تاروعو نجلا نيعأ نيب ام رتس ۔٤
 ٠١8 ۷ نينمؤم موق راد لهأ مكيلع مالسلا ۔٥
 ٠١94 160 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ۔٦

 ء٦ هل يلو ال نم يلو ناطلسلا ۔۷

 o0 ۲ ءيش لك يف عيفش كيرشلا -۔۸

 #١6 9۹ ذفلا ةالص نم لضفأ ةعامجلا ةالص ۔ ۹

 ۳۷۰۱٦ نيملسملا نيب زئاج حلصلا ۔٠

o۲ AF ًادعاقف عطتست مل نإف ًامئاق لص -١ 
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 ةلأسملا ةحفصلا ثيدحلا 5

 110 ۷ يلصأ ينومتيأر امك اولص _ ۲

 ١54 ۸۱ هراسي نع تمقف ةليل تاذ ب يبنلا عم تيلص _ ٣

 YA ۳ ةالص تيبلاب فاوطلا ۔٤

 ٢ ot ًانوهرم ناک اذإ هتقفنب بكري رهظلا ۔٥

 ٤ ۷7 ءيقي بلكلاك هتبه يف دئاعلا 7

 ٣۲ ربیخ لهآ ب يبنلا لماع ۔۷

 ٤۹ ٤ رابج ءامجعلا ۔۸

 ٠٠٥ ۱۹۲  ةجاحلا يف دهشتلا ةي هللا لوسر انملع ۔۹

 ۷ ۰٦ كنارفغ _ ٠١

 ۲۸ 1٩۷ ًاعاص رطفلا ةاكز ةي هللا لوسر ضرف ۔ ۱

 Y۲ ۰۱۰۰۰۸ ةرهط رطفلا ةاكز ةي هللا لوسر ضرف ۔ ۲

 ٠٠١ 5١١ منغلا نم اهنود امف لبإلا نم نيرشعو عبرأ يف - 1

 ۲۷ ۱1۰١ سمخلا زاكرلا يف -

 Y۷ €1 نويعلاو ءامسلا تقس اميف _ ٥

 ٥ ٤۱ مهمصخ انأ ةثالث :ىلاعت هللا لاق ۔٦

 ٦٦٦ ۸ نيميلا عم دهاشلاب كي يبنلا یضق ۔ ۷

 ٤٤١ ۱۷۲  مسقي مل ام لك يف ةعفشلاب لكك يبنلا یضق ۔-۸

 ۷۷۸۰ ۸ ۱ نيتعكر لصف مق ۔۹
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 064 ۹٦ ًارفس دارأ اذإ ةا هللا لوسر ناك ۔ ١

 ٣٣ oo ةيقوأ رشع يتنث هجاوزأل هقادص ناک - ۲

 ۱7٦ ۲٦۷ رخاوألا رشعلا فكتعي هيي ناكو ۔ ۳
 مو. 1١7 للك هللا لوسر دهع ىلع نورجاؤي سانلا ناک _ ٤
 ۰٥۵۸۱۹ هانيع ترمحا بطخ اذإ ي یبنلا ناك ۔٥

 ٦٦۷ ةلفانلا تیا ا ياس ا ناك ۔٦
 044 ۱ 07 ًامثإ ءرملاب ىفك ۔۷
 ٠٦ ¥ مارح هلكأف عابسلا نم باب يذ لک ۔۸
 A 1۸ هتقيقعب نهترم مالغ لك ۔۹
 لد فقر مارح ركسم لک ۔٠

 غ4 ۷۱ ةقدص فورعم لك ١
 ١١٢۵۸ هل كيرش ال ہدحو هللا الإ هلإ ال ۔٢۲
 YA ل اهموي وعش اهذخات نأ سان ال157
 ٦١ VY ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت ال ۔٤
 ۲۹۸4 ١ دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال ۔٥
 ١٠٠ 0 ةيففلاو :بهذلا ةيئآ ىفاويرشت ال ح17
 ۳٤ و منغلاو لبإلا اوُوِصْت ال ۔۷
 ۷ ۲ N ED تا

 V fT اض وخ نكح دخان ہالض لق ال ۹
 ۲٤١ ٦٦٤٦٤ ًادعاصف رانید عبر يف الإ قراس دي عطقت ال ۔٠ ۱

 ١٢٤١ ٣٣ هنم ىرتشاف ىقلت نمف بلجلا اوقلت ال ١
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 ثيدحلا 1

 رماتس ین تالا حک ال25

 لصن وأ قح يف الإ قبس ال ۔۳
 هعفادي وه الو ماعط ةرضحب ةالص ال ۔٤

 رقأ نمل رذعال ۔٥

 الو رمث يف عطق ال ۔٦

 مونو لوبو طئاغ نم نکل ۔۷
 هيلع ىعّدملا ىلع نيميلا نکل ۔۸
 يلوب الإ حاكن ال ۔۹

 تادلج رشع قوف دحأ دلجُي ال 0

 اهتمعو ةأرملا نيب عمجُي ال 3١

 ةيطعلا ىطعُي نأ ملسم لجرل لحي ال ۔۲

 رطفلا اولجع ام ريخب سانلا لازي ال - ۳

 دحاولا بوثلا يف لجرلا يلصي ال ۔٤

 ةعمجلا موي مكدحأ نموصي ال ۔٥

 روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال ۔٦

 هرادج ىلع ةبشخ زرغي نأ هراج راج نعنمي ال ۔۷

 اار تمہؤا اتر منجي ي فرض ال ے0
 ةحئانلا نعل ۔۹

 ماقتف ةالصلاب رمآ نأ تممه دقل 1

 هللا الإ هلإ ال مکاتوم اونقل - ١

 هتوسكو هماعط كولمملل 2 ۲
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 ةلأسملا ةحفصلا ثيدحلا م

 ٥٩٩۰ ۲۲۰ فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهل ۔۳

 ۱٤۷ ۳۳٣ ةحئاج هتباصأف ًارمث كيخأ نم تعب ول ۔٤
 1 ٠۲٠ قح ملاظ قرعل سيل 296

 ١١5 5١١5  ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف سيل ۔٦

 ۰٥ ١98 انتيمو انيحل رفغا مهللا ۔۷

 ۱۹۸ ۹۰  هنع فعاو هفاعو همحراو هل رفغا مهللا ۔۸

 "ل١ 0۹ كتمحر باوبأ يل حتفا مهللا 9-64

 ١١ 6 مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا ۔۰٠

 ٦ WE ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا ۔۱

 امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا - ۲

A۸ f ىلع تيلص 

 ٦ ٠٦ هيلع هللا مسا زكذو مدلا رهنأ ام -

 ١١١ 8٠١ فرشم ريغ تنأو لاملا اذه نم كءاج ام ۔۹4

 ء٦٤ يصوي نأ ديري ءيش هل ملسم ٔیرما قح ام -

 مكمل 45 هتزانج ىلع موقيف تومي ملسم لجر نم ام ۔

 ۲۷ f ًاتيم الو ايح سجني ال نمؤملا ۔۷

 ۲۹۹ ۳۵ روث ىلإ ريع نيب ام مارح ةنيدملا ۔۸
 هلم و اهكرتيل مث اهعجاريلف هزم ۔۹
 774 14 مهطورش دنع نوملسملا ۔۰

 ٤ IY ملظ ينغلا لطم ۔۱
 ۹ مهرد هيلع يقب ام دبع بتاكملا ۔۲

 موو ۳ دحأل تسيل ًاضرأ ايحأ نم ۔۳



 ثييداحألا سرسھف

 اهءادأ ديري سانلا لاومأ ذخأ نم 4

 ةالصلا نم ةعكر كردأ نم 6
 سلفأ دق لجر دنع هلام كردأ نم ۔٦

 مولعم ليك يف فلسيلف ءيش يف فلسأ نم - ۷

 دبع ىف هل ًاكيرش قتعأ نم ۔۸

 ًاضرأ رمعأ نم ۔۹

 هتعيب ًاملسم لاقأ نم 2 ٠٢

 ضرألا نم ًاربش عطتقا نم ١-
 ؟ملکتملا نم -
 ربؤت نأ دعب ًالخن عاب نم ۔٣

 لیللا رخآ نم موقی الأ فاخ نم ۔٦

 قالطلا اھجوز تلاس نم ۔۷

 رکبلا لجرلا جوزت اذإ ةنسلا نم ۹

 اهيلع ىلصي یتح ةزانجلا دهش نم ۔٠
 ًاباستحاو ًاناميإ ناضمر ماص نم ١-

 ًاتس هعبتأ مث ناضمر ماص نم -۲

 اُس ائ اقنع حس ۳

 اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم 31+

 نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نم ۔٥
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 ةلأسملا ةحفصلا ثيدحلا 5

 0147 ٠١6  امهادحإ ىلإ لامف ناتأرما هل ناك نم ۔٦

 ۲ ١٤ هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم ۔۷

 ۲ٴ ٤ هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم ۔۸

 1 ١ هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم ۔۹

 Yo 11۳ برش وأ لكأف مئاص وهو يسن نم ۔٠

 ٢٢د نيدلا یف ههقفي ًاريخ هب هللا دری نم ۔١
 ۹ ۱ یم ہي ہم ے۹

 ١55 ملال هنلا لغم الف اد نم ۴

 ۳٠٣٣ ۱۳۸ ةعبس نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع يي يبنلا عم انرحن ٥٤-

 ١95 €4 هنيدب ةقلعم نمؤملا سفن ۔٥

 ١47 ۳٣٣ یتح رامثلا عيب نع الگ هللا لوسر ىهن ۔٦

 ۳۳۰٣٣۱۹۷ یتح بحلا عيب نع یھت ۔۷

 ٦ VY رمتلا نم ةربصلا عيب نع ىهن ۔۸

 ۳٣ ۹ ررغلا عيب نع ىهن ۔۹

 ۲۲۰۳۴ ء۱۵ رحنلا مويو رطفلا موي مايص نع ىهن ۔۰٠

 ٤ ٠٦٠ باودلا نم عبرأ لتق نع یھن ۔ ۱

 ٣٤٣ ’e بلخم يذ لك نع ىهن ۔٢٦

 ٤٤ ٦٠٦ ةيلهألا رمحلا موحل نع یھن ۔٣

 ۲ ۹٦ ربقلا صصجي نأ اي يبنلا ىهن - 4

 ١٤١١ ۳٣٣ مانصألاو ةتيملاو رمخلا عيب نع لگ يبنلا ىهن -“ 5

 ۱٤۳ ۳٣٣ ملسملا عيب ىلع عيبلا نع لك يبنلا ىهن ۔٦

 €Y ٠٦ اهنابلأو ةلالجلا نع ي ىبنلا ىهن ۔۷



 ثيداحألا سرهف
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 ةلأسملا ةحفصلا ثيدحلا م

 ١١۲٤١ ۷۳  دبعلا ةالص نم ناطيشلا هسلتخي سالتخا وه ۔۸

 07 ٣ سمشلا تلاز اذإ :رهظلا تقو ۔۹

 همم ٦ ةشئاعل اهموي ةدوس تبهو ۔٠

 1 ۱ تاقلا اساس ۱

 67 م١ هللا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي - ۲

 01۷ ١ بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي - ۳

 E ۸ہ مهلو مكلف اوباصأ نإف مكل نولصي ۔٤

 ٣۰٣۰ ةیراجلا لوب نم لسغی ۔٥

 ۳۸ ۹ وكي لا لاف انآ نلاعت هللا: لو ئ7

 Y0 ل ةيقابلاو ةيضاملا ةنسلا رفكي ۔۷

 .E 5 هرثأ كرضي الو ءاملا كيفكي ۔۸

 (O TF فلحتسملا ةيت ىلع نيميلا م۹





 ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا سرهف
 ب ۳

 ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا سرهف

 ةلأسملا ةحفصلا ةدعاقلا م

 ٥۳ ٣؛ ةحابإلاو ةراهطلا ءايشألا یف لصألا - ١

 4 ¥ ةضفلاو بهذلا ةينآ الإ ةحابم يناوألا عيمج ہہ

 ٢٦٢۹ ۳۹ اهمکح لاز نوكي ءيش يأب ةساجنلا تلاز یتم - ٣

 ۲۷ ٠ ةسمخ اهلك عابسلا 5-5 ٤

 سجن هلكأ مرحم ناويح لك ثورو لوب ۔ ٥
 ۲Y 14 حيحص سكعلاو

 ٤٤ ٣٣ افرع ليوط لصافب لصفي الأ :ةالاوملا ةقيقح - 5

 هريغو بارت نم ضرألا ىلع دعاصت ام لك ۔ ۷

 ٠ ٤٤٤ هب ممیتلا حص

 ضيح هنأ ةأرملا بيصُي يذلا مدلا يف لصألا ۔ ۸

 ٦۹ ها ہرژکت الو ہردق الو هنسل دح الب

 ه۷ ہ٥٥ تقولاو ةعامجلاو ةعمجلا كردأ ةعکر كردأ نم ۔ ۹

 نم رذعل ًادمعتم اهتقو نع ةالصلا ريخأت لحي ال ٠-

 ON 0f داهجلا ريغ راذعألا

 ديعلاو ةعمجلا الإ :ةيرس يهف ةيراهن ةالص لک ١-
 ۸0° 5١ ءاقستسالاو فوسكلاو

 دهشتلا يف الإ شارتفا ةالصلا تاسلج عيمج ۔ ۲

 ۹۸ ۳ دھشت هلبق يذلا ريخألا
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 ةلأسملا ةحفصلا ةدعاقلا م

 نأ هتالصل دسفم هسفنب هنم لصحي مل لصُم لك - ۳

 ”١١ 2۰۷۹۱ مامإلا ةالص داسفب دسفت الف ةحيحص هتالص

 ۳۹ ۹۸۷ اهنع ىهن ال بابسألا تاوذ تاولصلا ۔٤

 ١5 ۸۰ هريغب هتالص تحص هسفنب هتالص تحص نم 65

 صخرب ناسنإلا صخرت رفسلا ةقيقح تدجو ىتم 11

 ۸٤ ١05 ةنیعم ةفاسمب ديقتلا نود

 ناک اذإ الإ ةعمجلا هتمزل ةعامجلا هتمزل نم لك ۔۷

 عيمج يف رحلا مكح همكح كولمملا نأ لصألا ۔۸
 ١٠١١۲ م5 لاملاب اهل قلعت ال ىتلا ةضحملا ةيندبلا تادابعلا

EN NY LE E Ae 

 YAY ۳٣ هيلع ةيدف الف ًايسان ًاروظحم لعف نم ۔٠
 ۳۸۱ ۱٥۹ طوف وأ ٰیدعت اذإ الإ نيمألا ىلع نامض ال ١
 لبقي مل لعجب ناك نإف ءانمألا نم درلا ىعدا نم ۔۲

 ۳۸۳ ١۱٥۹ هنيميب هلوق لبق :ًاعربتم ناك نإو .ةنيبب الإ

 ۳8۷۰ 4٤ هب”قحأ وهف حابم ىلإ قبس نم ۔۳

 . ةیدعتم هديف ًاملظ هريغ لام ىلع هدي عضو نم لك ۔٤
 غ5 9 ةنماض يهو

 ىلع نامضلا ناك ببستملاو رشابملا عمتجا ىتم ۔٥

 ٦٤٤٤٤٤۹ هنيمضت رذعت اذإ الإ رشابملا

 همم :١ هيلع لد ظفل لكب حصت دوقعلا ۔٦



 ةيهقفلا طباوضلاو دعاوقلا سرهف
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 ةلأسملا ةحفصلا ةدعاقلا م

 هالال ۲۰۳  ًاقادص حص لق نإو  ةرجأو أنمث حص ام لك ۔۷

 نوكتو قالطلا ددع اهب صقني ال اهلك خوسفلا ۔۸

 007 ۵۶۸ ئرغص ةنونيب ًانئاب اهب ةأرملا

 1١5 ٥۸١ ناكمإلا مدع وأ ناعللا امإ نيرمأ دحأب الإ شارفلل دلولا ۔۹

 0۷ اهنطب يف ام عيمج اھعضو اهتدعف لماح لک ۔٠

 ١ 7١7 ٥۹۹ هحلصيو هنوصي ال نم ديب نوضحملا كرتيال ١

 1 ٣ ركسأ ام الإ ةحابم اهلك ةبرشألا ۔٢

 ٠٦ ۲۲۳ ةرضم هيف ام الإ ةحابم ناويحلا ريغ نم ةمعطألا لك ۔٣

 ٣ ٠٦9 لالح وهف ًاتيمو ًايح رحبلا یف ام لك ۔٤

 ٤ ٠٦ 2اف هيلع سنام الإ للا يربلا نازيسلا نك لالا 6

 كمسلا الإ ةاكذلا نودب حابي ال حابم ناويح لك ۔٦

 ٥٦٦٦ہ دارجلاو

 ١٦٦٦ ۲۲۸ هتافص وأ هئامسأ وأ هللاب الإ نيميلا دقعنت ال ۔۷

 ٦٦ 4 لهج وأ یسن نم ىلع ثنح ال ۔۸

ER ESE314 ۱  

 رصبلاو عمسلاك ةيدلا اهيف عفانملا نم ةدحاو لك - ٠

 110 o مشلاو

 نود اميف الإ ركذلا ةيد فصن ىلع ةأرملا ةيد - ١

 O ۷ فينلعلا

 ٦۹4۹ ميرحتلاب ملاع مزتلم فلكم ىلع الإ دح ال ۔٢

 ۲٤١ 55١ رکنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا - ۳



 نيكلاسلا جهنم
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 تایوتحملا سرھف
 ةحفصلا عوضوملا

 و توا ليقع نب هللادبع خيشلا ةليضف میدقت

 ses م ماسبلا نمحرلادبع نب هللادبع خيشلا ةليضف ميدقت

 5 و و ل وا 22 ةمدقملا

 SELES RSE EOS ھا لسد فلؤملا ةمجرت

 OSE E ةيطخلا خسنلا روص

 0 OG مر فلؤملا ةمدقم

 ۳۱ ةراهطلا باتك

 A [هايملا یف] لصف
 ل ل ھا دتسحس [ةينآلا تابا
 Oa EA ةجاحلا ءاضق بادآو ءاجنتسالا بادآ باب

 1 مہسوسر [ةسجنلا ءايشألاو ةساجنلا ةلازإ] لصف
 21 اب رت و دا لم بقل فرض ا سک رٹ سس یک ءوضولا ةفص باب

 کت سس حت [ةريبجلاو نيفخلا ىلع حسملا يف] لصف
 O ا ا جا ا ا و م يد ءوضولا ضقاون باب

 ۷٢معصوم هتفصو لسغلا بجوی ام باب



 ۱ ا $ ةا || 8 | ٠

 7۵ی رر و 9 6 ت : یب

 900 عوطتلا ةالص باب

 ا [رتولا ةالص]

 e [ءاقستسالا ةالص]

 سس [يهنلا تاقوأ]

 ا ةمامإلاو ةعامجلا ةالص

 ےہ او سچ

 ھچک [رفاسملا ةالص] 0

 0 ٹ۶ [فوخلا ةالص]

 رک TT وم موسم یر

 OT [ةمئاسلا ةاكز]



va] = 

 ةحفصلا عوضوملا

 0000 ]1 ]1 ]ز]ذ]1]1 ]0 نامثألا ةاكز

 اذ يو وس ضرألا نم جراخلا ةاكز

 E ا ةراجتلا ضورع ةاكز

 نأ معا باس ESSE EES SS رطفلا ةاكز باب

 8 یس مج ا عمم هل عفدت نمو ةاكزلا لهأ باب

 ١1١ مايصلا باتك

 11۷ جحلا باتك

 1۸۸۷ يسم علو قويت ہک يبنلا جح ةفص يف رباج ثيدح

 LO کہ DOT ےس رس ری هتابجاوو جحلا ناكرأ

 ۳2ی و ا و ل جحلا كاسنأ

 او لاو ابا طب وما ا ام نامل مارحإلا تاروظحم

 ١11 يا م ع اع ماا ف هماكحأو فاوطلا طورش

 i رم ضم یا ہاما نانی سس6 یعسلا طورش

 1رب هم ل ا د تا حال ار اولا تان
 1۳۹ عويبلا باتك

 از ل مخ ملا و كو واو جا [عيبلا طورش]

 :EL STS n رامثلاو لوصألا عيب باب

 EAE A سج E مع بس را ہریغو رایخلا باب

10۰ 



 تايوتحملا سرهف

 عوضوملا
 801-8 ةلافکلاو نامضلاو ترا باب

 EAE ا وار ارو او هريغ وأ سلفل رجحلا باب

 ا تم و تر تک تم ین حلصلا باب

 ةعرازملاو ةاقاسملاو ةكرشلاو ةلاكولا باب

 0 [ةلاكولا]

 هام ا. اه ا. د. د. می ای ہہی ادع اه عو طيقللاو ةطقللا باب

 "0ِ" ةعفشلا باب

 زط اج و یک مک ا ہہ ا یگ فقولا باب

 ثيراوملا باتک


